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 .مزینونپیه

 111-11۸ تالاؤس مشش شخب



 مچرتم همدغم

 تیهام تخانش هنیمز رد هک تسا یملع باتک نیلوا هعومجم نیا دیدرت نودب

 ,نآ رد هدش حرطم تاعوضوم و ثحابم رتشیب و دوش یم رشتنم ناریا رد مزیتونهیه
 الماک روشک رد دوجوم یکشزپناور و یکشزپ یصصخت یاهباتک هوبنا نایم رد یتح

 .تسا ریظن یب و هزات

 یوتیتسنا تندیزرپ اي سیئر «تورش دراچیر» رتکد یاقآ باتک هدنسیون

 نیرتهتسجرب زا یکی و (یمایم ءادیرولف) اکیرمآ رد یمزیتونهیه تاعلاطم یللملا نیب

 .دراد لاغتشا ناهج یملع عماجم رد یملع مزیتونهیه سیردت هب هک تسا یدیتاسا
 یاههتشر نالیصحتلاغ راف و نایوجشناد ار هعومجم نیا یملع نابز هکنآ اب

 هک مه هعماج دارفا ریاس یلو .دننک یم كرد رتتحار یسانشناور و یکشزپ هورگ

 كرد یارب دنچره .دننام یمن هرهب یب نآ زا «دنتسه مزیتونپیه یملع كرد هب دنمهقالع

 هتشاد دوخ هبرجت اب ناتسود ییامنهار هب زاین تسا نکمم باتک یاهشخب زا یخرپ
 .دنشاب

 اب و هتخادرپ مزینونپیه یرازگر یثأت هوحن یملع ناینبهیجوت هب ,لوا لصف رد

 هدش هئارا تانیقلت رثا و لمع هوحن .هاگآ دوخان ریمض ندشرپ فلتخم یاههار حیرشت

 .تسا هداد حرش ار یمزیتونپیه تلاح نامز رد

 هب و هتخا درپ ملع نیا یلماکت ریس هب مزیتونپیه خیرات نایب نمض مود لصف رد

 یسانش هعماح هنیمز و هدومن دیکات ملع نیا ییافوکش رد هنوک لیما ناشخرد شقن

 .تسا هدرک حیرشت یا هناداتسا تروص هب ار رمسم روهظ

 «سنارت» اي هبذج .هسلخ موهفم هرابرد یا هزات و قیقد ثحب ؛موس لصف رد



 نيون یملع مزیتونپیه

 ةبنج لاس نارازه هک یاهدیدپ هب ,یژولوکیاس و یژولویزیف ساسارب و هدرک
 هرابرد ثحب .تسا هداد ینیمز و یملع تیوه ,هتشاد ینامسآ و یاهعیبطلا ءاروام
 یاهمتسیس دیدش كيرحت اب اهنآ نداد طابترا و یفنم و تبثم یاههسلخ تیهام
 نیا .تسا باتک نیا ثحبدروم تاعوضوم نیرتعیدب زا كيتاپمس و كيتاپمساراپ
 و حیرشت ار نافرع و یرگ یفوص اب طبترم یداینب لئاسم زا یخرب دناوتیم لصف

 یاهیوخو قلخ هسیاقم و یریذپ مزیتونپیه یاههنیمز هرابرد هدنسیون ثحب

 رد رگیدکی اب اهیدنبهقبط نیا ماغدا و یزییج لو و فولواپ .طارقب طسوت هدش هئارا
 لیام هک تسا باتک نیا زیگنا باجعا یاهدرواتسد زا .دحاو یدنبهقبط كي بلاق
 و ریبعت یژولویزیف یاهناینب رب ,یراتفر دهاوش یاج هب ار یریذپ مزیتونپیه هدیدپ تسا

 .دیامن هیجوت

 هک یتارطخ هب ,مزیتونپیه تارطخ هرابرد ثحب عقوم رد .مراهچ لصف رد
 رادشه و هدرک دیکات و هراشا .تسا هدنوش مزینونپیه هن .هدننک مزیتونپیه درف هجوتم

 اراد مهوت هدننک مزیتونپیه رد تسا نکمم مزیتونپیه تلاح ماجنا رد تیقفوم هک هداد

 و داسف یارب یا هدش هتخانش زاس هنیمز یساسحا نینچ و دروآ دوجوب ار تردق ندوب

 :تسا نیا لصف نیا نایاپ رد وا بلاج یریگ هجیتن !تسا یمسجو یحور یهابت
 !هژوس یارب هن دشاب كانرطخ دناوتیم هدننک مزیتونپیه یارب مزیتونپیه

 هرابرد ê هب ,یریذپنیقلت یاهنوناق هرابرد ثحب نمض رد .مجنپ لصف رد
 نیا هنافسأتم هک هتخادرپ یوسنارف هنازرف كشزپ و رادهئوک لیما دنمشزرا تایفشک

 .تسا:هدشن یفرعم یاهتسیاش وحن هب ناريا رد وا راکفا و دنمشناد

 بلاطم لصف نیا رد یسانشهعماج و یسانش مدرم لئاسم هب نادنمهقالع یارب

 ۱ .دراد دوجو بلاج و هزات
 خساپ .تسا حرطم مزیتونپیه هنیمز رد هک ییاهلاژس زا یخرب هب هرخآ لضف رد

 .تسا هدش هداد

 دمحم یاقآ مدنزرف قیرط زا «تسا هدش رشتنم ۱۹۸۶ لاس رد هک باتک لصا

 دنچ اب هارمه هسنارف رد ینیلاب یسانشناور سناسیل قوف یوجشناد نایلامج «مانهب»
 تسرپرس یفانم رتک د یاقآ بانج قیوشت اب و دش هداتسرف بناجنیا یارب رگید باتک
 یملع مزیتونپیه دربراک و شرتسگ هب یدایز هقالع هک یکشزپ ماظن نامزاس مرتحم
 .تسا هدش همجرت بناجنیا طنسوت .دنراد ینیلاب

 و دایز بلاطم مجح هک دهد یم ناشن باتک نیا تسرهف هب یحطس هاگن كي

 رتک د یاقآ طسوت ینارنخس هلسلس كي تروص هب البق بلاطم نیا .تسا هدرشف



 ۹ مجرتم همدقم

 ییاهشسرپ مه رخآ لصف تالاژس و تسا هدش هئارا اکیرمآ یاههاگشناد رد تورش

 كي تروص هب اهنآ یروآدرگو دنا هدش حرط نایوجشناد فرط زا رتشیب هک دنتسه "

 .تسا هدوب یشزوما یاهتیلاعف نیا بیقعت رد باتک

 و ریخأت زارد نایلاس زا سپ ینامرد مزیتونبیه هلأسم هک تسا نآرب مجرتم دیما
 .دنمهقالع و هاگآ ناکشزپ طسوت و دنک زاب ار دوخ یاج ناريا یکشزپ هعماج رد .دیدرت
 رياس و یکشزپنادند ,یکشزپ یاههدکشناد رد و دورب راکب .هدش تباث دراوم رد

 .دوش سیردت یدج یتروص هب یکشزپ یاههتشر
 یاه هبنج رگا .تسا هدش حرطم مزیتونپیه یساسا لوصا .باتک نیا رد

 و اهیرامیب نامرد رد مزیتونبیه دوخ تردق دربراک» باتک .دشاب حرطم نآ یدربراک
 .دنک یم یدایز كمك .هدیدرگ همجرت بناجنیا طسوت هک «اه یناوتان

 یاههدیدپ ریسفت و هیجوت هب دنمهقالع یملع و یقیقحت دید اب هک یناسک
 قطانم ات ناريا بونج زا و .ناتسودنه ات اقیرفآ زا هک دنتسه یاهداعلا قراخ

 حاورا» باتک زا دنناوتیم .دراد نایرج ...و یزکرم و یبونج یاکیرمآ یتسوبخرس
 هیداحتا قباس سیئر و یمان كشزپناور .تنجراس مایلیو رتک د شراگن «هدشریخست

 .دننک بسک یدایز تاعالطا ,ناهج یکشزپ ناور یاهنامزاس
 هب یتمدخ ,لیصا و یملع تاعالطا هئارا تهج رد اهباتک نیا راشتنا مراودیما

 نیا رد یرتشیب یاهباتک ات دشاب یقاب یتصرف و یرمع و دشاب ناریا گنهرف و مدرم

 .منک ناهوژپ شناد میدقت هنیمز

 نایلامج اضردیس رتک د

 ۱۳۶۶ ناتسمز



 مجرتم اب یئانشآ

 زا یرایسب و مزیتونپیه اب هک مدش دلوتم یاهداوناخ رد كارا رد ۱۳۱۴ لاس رد

 ییانشآ ینافرع و یگنهرف لئاسم نیرتهدیچیپ كرد رطاخ هب ,هباشم یاههدیدپ
 ....دنتشا د

 هن دوب سرتسد رد هک ییاهباتک زا یدایز دادعت هعلاطم . ناتسریبد نارود رد

 و اهزور .درک هفاضا مینا درگرس و تريح هب هکلب .دوزفین متاعالطا هب یزیچ اهنت

 ریخست» تلاح یلو .درک یگ دزلد داجیا نم رد اهنت «هایس هطقن» یوررب هاگن اهتعاس

 .دشن لصاح «یحور

 یژولویزیف هنیمز رد هک یتاعالطا اب نارهت هاگشناد یکشزپ هدکشناد یط رد

 هن و تسا «حاورا ریخست» مزیتونپیه هن مدش نتمطم .مدرک بسک یسانشناور و
 هب هنیک و ترفن ,یگدزلد اب ....حاورا اب یطابترا یلاناک «حاورا راضحا» تاسلج

 ینانچنآ یاهادا نم رظن هب و دنتشاد داقتعا تاعوضوم نیا هب هک یناسک

 .م درک یم روصت «ملعدض» ار اهنآ و مدرک یم هاگن .دندروآ یمرد

 و تادهاشم اب ارم ,ناتسدرک رد یکشزپ تمدخ لاس كي و یزابرس تمدخ
 یفن ار اهنآ متسناوتیم هن و منک لوبق ار اهنآ متسناوتیم هن هک درک انشآ یراکنا

 مک
 قیرط زا ,اکیرمآ رد .دراوراه هاگشناد یکشزپ هدکشناد رد لیصحت تدم رد

 یلاس ۲ «حلص هاپس» ناونع هب ینامز هک یسانش مدرم هتشر ییاکیرمآ یوجشناد كب

 یخرب اب .تسنادیم یبوخ هب مه ار یسراف نابز و دوب هدرک تمدخ ناریا ناتسچولب رد

 هوبنا دوجو و مدش انشآ «راز هلأسم» هلمج زا روشک بونج هدیچیپ یگنهیف لئاسم زا



 نيون یملع مزیتونپیه

 مان هب اهنآ یملع لوبق و ناونع اب اههتشر نیا هنیمز رد هک ییاهفراعملا ةرياد و اهباتک

eu Scienیرادهگن دراوراه هاگشناد تشادهب هدکشناد میظع هناخباتک رد  

 هب تعجارم رد و مزادرپب هعلاطم هب هراب نیا رد دیدرت نودب ات داد تأرج نم هب .دشیم
 و ناريا ییامام و نانز یاهیرامیب یاهصصختم نمجنا كرتشم رانیمس رد .ناریا

 رد هنتخ ضراوع و عاونا» ناونع اب یگنهرف ینارنخس كي ناطرس اب هزرابم تیعمج
 نارازه هک یاهلأسم هب نآ رد هک میامن هئارا ۵۶/۱۲/۷ هبنشجنپ خیرات رد «ناوناب

 اقیرفآ لیابق رد «تیلها مسارم» زا یئزج ناونع هب یهلا نایدا شیادیپ زا لبق لاس

 ....متشاد هراشا ,تشاد جاور

 یلاع هسردم رد موطراخ رد «متفر اقیرفآ هب راب نیموس یارب هک ۱۹۶۴۳ لاس رد

 نیا نارتخد «همه ابیرقت» زونه نایوجشناد زا یکی لوق هب هک مدش هجوتم یراتسرپ
 رد .نامرودموا رهش رد راب نیمود یارب رفس نیا رد ....دنهدیم ماجنا ار نهک نییآ

 ار ینامردراز هسلج كي «یدهملا» هزوم و دجسم یکیدزن رد .موطراخ رهش رانک
 ....م دوپ هدرک هدهاشم ار نآ ریظن هرهاق رد لبق لاس ۱۱ هک یمسارم .مدرک هدهاشم

 زا و الابدنلب رایسب یمناخ هک یراتسرپ هاگشزومآ نایبرم زا یکی اب هرکاذم رد
 لیابق هدنامیقاب موسر و تاداع هنیمز رد یدایز تاعالطا .دوب نادوس بونج لیابق
 تروص هب ات دور یم «تفن» نتشاد تلع هب هک یاهیحان مدرک بسک نادوس بونج

 .دیارد اقیرفا رد دیدج نارحب نوناک كي
 فیش

 مدش انشآ رتشیب مزیتونپیه هدیدپ اب هدهاشم و هعلاطم قیرط زا ,ریخا یاهلاس رد
 و قایتشا هب ,یکشزپ كرادم ناگدنراد حوطس رد یتح ,مزیتونپیه ماجنا رد قیفوت و

 و یگ داوناخ تاسلج رد مزیتونهیه ماجنا هب رتشیب ینونک طیارش رد .دوزفا ماهقالع
 ....مراد هقالع هناتسود یاهینامهیم

 نامرد هنیمز رد «نارهت كنو نادیم» یکشزپ مولع هدکشناد رد هلجم ۲ هدهاشم

 نامرد یارب دمآر اک یاهحلسا ناونع هب مزیتونهیه یناهج لوبق و مزیتونپیه اب اهبرامیب

 متفرگ میمصت هرخالاب و درک قیوشت رتشیب نیرمت و هعلاطم رد ارم ,اهیناوتان و اهیرامیب

 میدقت مزیتونپیه هنیمز رد باتک دلج ۲ یط رد هنیمز نیا رد ار شیوخ «رمع لصاح»

 لئاسم كرد یارب یواکجنک سح یاضرا تهج و قوذ یور زا بناجنیا
 زا ادج - ناريا نافرع اب طبترم لئاسم رتهب كرد هژیوب و یناسناناور هدیچیپ

 1. 00064 .یرس تاعوضوم ,زیمأرارسا ,یزمر .یرس .یناهن ,هدیشوپ



 ۱۳ مجرتم اب ییانشآ

 یرگید ققحم ره زا رتشیب نآ ساسارب هک ما يملع تاقیقحت و تاعلاطم .تالیصحت

 اب زین و ناهج یکشزپ یاههرگنک نیرتربتعم رد ینارنخس هئارا اب ریخا یاهلاس رد"
 منانطومه لباقم رد كشزپ كی ناونع هب - یملع باتک ۷۰ زا شیب شراگن و فیلات
 و یژولویزیف نابز اب هک ار یمهبم لئاسم هک منک یم ساسحا تیلوژسم یعون
 ر ینادرگرس یداو رد ات میامن نشور مدرم یارب .دنتسه حرش لباق یسانشناور

 راتفرگ .دناهتخاس ناک د نآ زا (هدرپ سپ تاعالطا) نیغورد نایلوتم هک یناشیرپ
 داون و



 ۱ شخب

 هاگ ! دوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ

 نیا بلاطم «ما هدیمان «هاگ ادوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ» ار نآ هک هجنآ اب ملیام نم

 بطم هب نیعجارم هب یتامدقم تاعالطا ناونع هب الومعم ار بلاطم نیا نم .منک عورش ار باتک
 تفرشیب هب لیام هک مه یناسک یارب .مریگ یم ینامرد مزیتونپیه هب میمصت نآ زا سپ و مهدیم هئارا

 دهاوخ دیفم رایسب شخب نیا قیقد یریگارف .دنتسه دوخ تاعالطا حطس ندرب الاب یو یگدنز رد

 .دوب

 زا یرتشیب عالطا امش ات دوش یم ثعاب ,هاگ ادوخان ریمض هب ندیسر هارراهج راک هوحن كرد

 زا و دیوش هاگ | نارگید و دوخ نشورهمین ریمض تیلاعف یگنوگچ زا و دینک ادیب ناتزغم راک » هوحن

 .دینک بسک یرتشیب تاعالطا نارگید و دوخ رد ینطاب روعش نیا هب یسرتسد یگنوگچ

 !هاگآ دوخان ریمض فیرعت
 فیرعت .میراد ریمض هاگآدوخان ای رایشه همین تلاح فیرعت هب زاین ثحبم نیا عورش یارب

 رد .دنراد یا هعیبطلا ءاروام و یکیزیف اتم هنیمز هک یفیراعت زا یهوبنا اریز .تسین تحار «تلاح نیا

 طبترم «حور» ای «ناور» موهفم اب یعون هب ار نآ دنرادرارصا مدرمزا یا هدع و دنراد دوجو هطبار نیا

 .مراد داقتعا ناور و حور دوجو هب بناجنیا .دنهدپ دننام «حبش» و یدامریغ یتیهام نا هب و دنزاس

 و میرادن «ناور و حور» اب یطابترا ام ,مزیتونپیه اب طبترم لئاسم و میهافم هراب رد ثحب عقوم رد یلو
 .تسا درومیب رگیدکی اب تالوقم و نیماضم نیا طابترا

 1, Subconscious .یشوهیبو یرایشه نیب هلحرم رد .یهاگادوخان تلاح رد ,هاگآ همین ,رایشه همین

 «روینایرآ یدلج ۵ یسراف - یسیلگنا لماک گنهرف»



 نیون یملع مزیتونییه ۱۶

 یملع یاهثحب هنماد رد نم هک ییاجنا ات .ینهد نشورهمین تلاح ای هاگ ادوخان ریمض

 تسا یکوش عاخن و زغم یاراد ناسنا .دراد یوضع و یدام موهفم و تیهام كی مناد یم مزیتونپیه

 مهم تمسقود هب ,رشب یبصع متسیس هعومجم یلو .دنراد رارق اه هرهم نوتس و همجمج لخاد رد هک
 ار ندب یدارا لامعا و تسا عاخن و زغم لماش هک یرکرم باصعا هلسلس یکی :تسا میسقت لباق

 نیا .دنک یم لرتنک ار ندب یداراریغ لامعا هک تسا راک دوخ یبصع متسیس یرگید .دنک یم میظنت

 .دوشیم مه ااا را و كايتاهمس باصعا لماش متسیس
 رد ام هدارا و راکفا هک دننک یم لمع یتروص هب ام تالضع و ندب یلخاد یاضعا زا یرایسب

 نیا هب (یمزیتونپیه یاهثحب هنیمز رد) هاگآدوخان زا ام فیرعت نیاربانب .دنرادن یتلاخد اهنآ میظنت

 یهاگآ حطس زا رت نییاپ یحطس رد هک ندب ییایمیشویب و یبصع لامعا هعومجم» :تسا تروص

 «.دنوش یم هتفگ هاگادوخان ریمض باتک نیا رد .دنک یم لمع ناسنا

 هدش نشور هاگ ادوخان ریمض موهفم هک دینکن روصت «هدش رکذ یاهفیصوت و فیرعت هعلاطم اب
 هلساس لخاد رد نا تیعقوم و هدش نشور نآ یاهزادنامشچ اهنت .تسین روطنیا املسم .تسا

 مامت هعومجم رتشیب یتاحیضوت اب نیاربانب .تسا هدیدرگ روصحم یناسنا دبلاک و باصعا

 فلتخم یاضعا یکیناکم- یکیرتکلا لامعا .ندب یلخاد ددغ یاهلمعلا سکع .یبصع یاهتیل اعف

 هدیمان «هاگ ادوخان ریمض»ءدن ریگ یم تروص ام رایشه و هاگ| ریمض زا رت نییاپ یحطس رد هک ندب

 هوحن زا ام یلو دنریگ یم تروص ندب رد هک دنتسه ییاهتیل اعف هعومجم ,رت هداس ینایب اب .دنوش یم

 .میرادن یهاگا اهنآ ماجنا

 «لقعت و لالدتسا» توافتم عون ود

 هک ییاجنآ زا) مینک كرد ار هاگ آدوخان ریمض لالدتسا و رکفت هوحن هک تسا مهم هلأسم نیا

 بسانمان هنیمز نیا رد «رکفت» حالطصا نیاربانب .تسا ام یبصع متسیس زا یئزج هاگ ادوخان ریمض

 ار نآ هاگادوخان ریمض هک ما هدینش ای هدناوخ ار یبلطم نم دیوگب یسک تسا نکمم .(تسین

 ثحب دروم ار رکفت فلتخم لاکشا ادتبا تسا رتهب نیاربانب .تسین تسرد فرح نیا .دریدب یمن

 :مینک رظنراهظا هاگدوخان ریمض لالدتسا و رکفت هوحن هرابرد میناوتب رتهب ات میهدب رارف

 لالدتسا و" ییارقتسا لالدتسا هب هک دراد دوجو لقعت و لالدتسا هویش عون ود ناسنا رد

 ریز حرش هب تاحالطصا نیا زا ام رظندروم موهفم و روظنم ,هصالخ روط هب .دنوش یم میسقت" یسایق

 :تسا

 یروئت كي اب ای دینیچ یم «یربک ی رعص» حالطصا هب ای همدقم كي امش ءیسایق لالدتسا رد

 سپس و دیسر یم نیعم یریگ هجیتن كي هب و دینک یم زاغآ ار ثحب .هلأسم كي نداد میمعت اب ای و یلک
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 ۷ هاگآدوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخپ

 .دییامن یم فیصوت و ریبعت نآ ساسارب ای و نآ هب هجوت اب ار هدیدپ دنچ
 مهرود ار قرفتم و كجوک بلاطم و تاعالطا هلسلس كي امش «ییارقتسا لالدتسا هوحن رد

 هجوتم نوتوین هک یتقو لاثم یارب .دینک ادیپ یسرتسد رت یلک یرولت ای هیرظن كي هب ات دینک یم عمج
 طوقس هک مه ار یرگید یایشا و تفرگ رظنرد ار كچوک هدیدب نیا .دش تخرد زا بیس كي نداتفا

 رکفت هب دعب و دومن یروآ عمج ایشا طوقس هرابرد ار تاعالطا یا هعومجم و دومن هدهاشم دندرک یم

 یروثت هب وا ,قرفتم تادهاشم و تاعالطا یدنب عمج زا ؟تسیچ ایشا نیا طوقس تلع هک تخادرپ

 .تفای تسد یمومع هبذاج نوناق ای
 و تاعالطا هلساس كي یدنب عمجو یروآ عمج اب ,ییارقتسا لالدتسا رد بیترت نیا هب

 .میب ای یم تسد یلک یریگ هجیتن كي هب یئزج تادهاشم

 زا سی و دینک یم لوبق ار یلک نوناق ای هیرظن كي ادتبا رد امش .یسایق لقعت اب لالدتسا رد

 ریاس .یلک هی رظن نآ نتشادرواب ای داقتعا رابتعا هب و دیجنس یم نآ اب ار هیرظن ای هدیذب ره نآ

 ار اهنآ .دنتشاد یلک هیرظن اب یتارییغت رگا و دینک یم نییبت و ریسفت مه ار هباشم تایرظن و اه هدیدب

 ؟.دیهدیم رارق دیدرت دروم

 :دراد دوجو لقعت و لالدتسا هوحن عون ود هصالخ روط هب

 كي هب ,هقرفتم تادهاشم زا یدادعت هدهاشم اب ییارقتسا لقعت ای لالدتسا هوحن رد #

 .میسریم یلک نوناق ای یریگ هجیتن
 كي و هتفرگ رارق لوبق ای هجوتدروم یلک نوناق ای هیرظن كي یسایق لالدتسا هوحن رد #

 .دنريگ یم رارق تواضق دروم نآ ساسارب ,هدنکارب دراوم اي تادهاشم هلسلس

 هاگآدوخان ریمض «یسایق لالدتسا»

 بلاطم نیا كرد و هعلاطم لوغشم نآ اب نونکا مه هک یریمض نامه ءام هاگآدوخ ریمض #
 هرمزور یگدنز رد ام همه .دنک یم رکفت و لالدتسا ییارقتسا و یسایق تروصودره هب .میتسه

 .مینک یم هدافتسا اهشور نیا یودره زا نامدوخ

 هب اهنت ,یمزیتونهیه تلاح و طیارش تحت دارفا هیلک روطنیمه .ام هاگادوخان ریمض #
 دنناوت یمن .دنا هتفرگ رارق یمزیتونپیه تلاح رد هک یدارفا !دننک یم لمع و لالدتسا یسایق تروص

 و بلاطم یسایق تروص هب طقف اهناسنا هاگآ دوخان ریمض» :نیاربانب .دننک رکف ییارقتسا تروص هب

 زا اهنآ ندب دنهد یم ریش .دنیاز یم ار دوخ هچب نارادناتسب مینادیم ام هک دییامرفب هجوت هلأسم ندش نشور یارب .۴

 هجیتن ام ,دنتسه رادناتسب ...و نومیم رتش ءوهآ .هفارز ,ربب هک دوش هتفگ ام هب رگا نیاربانب ....و تسا هدش هدیشوی وم

 هدش هدیشوپ ومزا اهنآ ندب .دنهدیم ریش ار دوخ هچب هامدنچ .دنیازیم هچب دنچ ای كی تاناویح نیا همه هک میریگ یم
 «مج رتم» .«دراد دوجو هژیو دراوم اي انثتسا نوناق اي هیرظن ره رد هتبلا» ...و



 نيون یملع مزیتونپیه ۱۸

 نکمم لاح «.تسین اههدیدپ و بلاطم ییارقتسا ریسفت و هیجوت هب رداق و دنک یم ریسفت ار اههدیدپ

 شسرپ نیا هب ریز لاثم ؟تسیچ ترابع نیا موهفم و دربراک ,هدیاف :دیسریب ناتدوخ زا امش تسا

 :دیوگ یم خساپ
 مک مک دراد قاتا هک تسنیا لثم .دییوگب امش .دنراد دوجو رفندنچ هک یقاتا رد دینک ضرف

 اوت یاش تیک تا کی کی نک یت روا از امش رع او ل کیدو فا ھوش ید ر

 .دشاب راویدرب یجنسامد رگا .یا هدیشوپ یرتمک سابل ای و یتسه هرجنپ رانک دیاش ای «یا هدروخ

 زا یلکش نیا .دنک نایب یددع تروص هب ار قاتا ترارح نآ هب ندرک هاگن اب یدرف تسا نکمم
 یدهاوش ای و تایرظن و تاعالطا یروآ ممج زا سپ دارفا ینعی .تسا ییارقتسا لالدتسا هوحن

 مزیتونپیه تلاح رد هاگآدوخان ریمض هب دینک روصت الاح .ذنیامن یم یریگ هجیتن امش فرح یوررب

 رارق هجوت دروم رگید یتروص هب عضو طیارش نیا رد .دوش یم درس دراد قاتا هک مینک نایب ای نیقلت
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 لوبق تسبرد تروص هب ار فرح نيا هدش مزیتونپیه درف هاگادوخان ریمض طیارش نیا رد

 تقیقح كي قاتا ندش درس .دوشیم هاگادوخان ریمض هب طوبرم هک ییاجنا ات نیاربانب .دنک یم
 هب .تسین بلطم نیا تقیقح هرابرد لاؤس و لیلحت و هیزجت هب رداق هاگآدوخان ریمض .تسا ضحم

 نیا و دریگ یم رارق هاگادوخان ریمض لوبقدروم یئزج ای لماک تروص هب هدش هدز فرح لاحره

 دهاوش هب یزاین نآ شریذپ یارب و تسین ییارقتسا تروص هب نآ لیلحت و هیزجت هب رداق ریمض
 هب هک ار ییلاطم هیلک هکلب .دنک یم لوبق ار اوه ندش درس لصا اهنت هن .نیاربانب .درادن كرادمو

 رفصریز هجرد ۲ ترارح هجرد هک دوش هتفگ وا هب رگا الثم .دنک یم لوبق دوش یم طوب رم قاتا یدرس
 دینک لاژس رگا .هتسب خب دیوگیم ؟دراد یعضو هچ ناول لخاد بآ دس را زا دعب و سا
 دوخ هب یعضو مه وا دوخ .دنا هدرک قرع دیوگب تسا نکمم ؟دنراد یعضو هچ قاتا یاههشیش

 نکمم ءاوه یدرس لوبق اب امرگ لصف رد الثم .دراد قیبطت ترارح یلایخ هجرد نآ اب هک دریگ یم

 ؟.دنک ندیزرل هب عورش و دنک امرس ساسحا تسا

 ریسم رد ای هدش راهم ناسنا رگشسرپ و رگوجتسج ینهد یاوق .یمزیتونپیه طیارش نیا رد

 ریمض طیارش نیا رد .ددرگ یم هریچ وا رب یسایق لالدتسا تردق اهنت و دوش یم تیاده یرگید

 هاگآ دوخان ریمض» :نیاربانب .دنک یم لمع «ییارقتسا تروص هب هن «یسایق شور هب اهنت هاگ ادوخان

 رد هک مینک نیقلت تسا قیمع مزیتونپیه تلاح رد هک یدرف هب رگا «هداد ناشن ار نآ اهراب مجرتم هک یهیاشم هدیدپ رد .۵

 دارفا ای ناتسود یفاک تقد اب و زاب مشچ اب قاتا یفاک رون رد .دراد رارق تاناویح سفق لباقم رد یشحوغاب لخاد

 ار رادلاخ سابل اب دارفا ,نومیم ار اههچب ,لیروگ ار دنمونت دارفا) دنک یم هدهاشم ناویح تروص هب ار دوخ هداوناخ

 .هتفریذپ «لصا» تروص هب ار شحو غاب كي رد روضح وا هک یماگنه هب ,طیارش نیا رد .(دنک یم روصت ... گنلپ

 «مجرتم» .تسا نا «عرف و عبت» تاناویح تروص هب دوخ هداوناخ دارفا هدهاشم



 ۱۹ هاگ ا دوخات ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخپ

 هک دننک لوبق ار یفرحره تسا نکمم .دنریگ یم رارق مزیتونپیه تلاح رد هک یدارفا روطنیمه ءام

 «.دنشاب هتشادن تقیقح مه اهنآ زا یرایسب اموزل

 *«یشوهیب» نایفارطا اب ریمض طابترا عطق تلاح

 .ع وضوم نیا .مینک یم تبحص هاگ ادوخان و هاگآ ریمض عضو نارد ةا ناو نونکا

 هک دشاب نا بوخ هیبشت كي دیاش .دراد یرتشیب تاحیضوت هب زاین و تسا مهبم و هدیچیپ یا هلاسم

 ریمض» پوچ مامت .تلاح نیا رد و مینک هیبشت بوچ كي رسود هب ار هاگ ادوخان ریمض و هاگآ ریمض

 زا دینک روصت .تسا ناسنا ریمض زا عون كی ,نآ تمسقود زا كيره و تسا لماک تروص هب «ناسنا

 نییاپ نآ رگید تمسق و الاب نآ تمسق كي هشيمه تروص نیا رد .دیزاسب «گنلک الا» كی بوچ نیا

 .دنشاب نییاپ ای الاب تمسقودره تسین نکمم و دریگ یم رارق

 و الاب رد هاگآ ریمض تمسق .دیرادرارق یرایشوه تلاع رد الماک امش هک یطیارشردزور رد
 مه اهبش .دراد رارق لاعفریغ تیعضو رد و نییاپ رد هاگ ادوخان ریمض و دنک یم لمع لاعف تلاح هب

 عطق جراخ اب ار دوخ یطابترا هچیرد هاگآدوخان ریمض مه و دوریم باوخ تلاح هب هاگ آدوخ ریمض

 ریمض یطابترا هج هجیرد رگا .دزاس یم لوحم وا هب ار ندب هرادا اهنت شنیرفآ و تعیبط و دنک یم

 و تاین هیلک .هاوخدب دارفا هک تشاد دوجو ناکما نیا .دوب هدشن هتسب اهبش رد هاگ ادوخان

 تسب رد یتروص هب مه هاگ ادوخان ریمض هک تسا حضاو و دننک نیقلت ام هب ار ناشدوخ یاههتساوخ

 .دومن یم راتفر نآ قباطم ای و درک یم لوبق ار اهنآ
 و هدش راهم ام هاگ | ریمض یدودح ات هک درک روصت یتلاح ناوت یم ار مزیتونپیه تقیقح رد

 رارق لداعت هب كيدزن اي لداعت عضو رد گنلک الا رگید نابز هب ای .دوش یم لاعف ام هاگآدوخان ریمض

 .دراد دوجو هاگ ادوخان ریمض یوررب یراذگریثات و طابترا ناکما طیارش نیا رد .دریگ یم

 رتویپماک اب تهابش
 .درک هسیاقم رتویپماک كي اب ار نآ ناوت یم .هاگًآدوخان ریمض درکلمع هوحن رتهب كرد یارب

 هوبنا هب یسرتسد یارب سیفن هلیسو كي رتویپماک .تسا دیفم رایسب مهاب اهنآ هباشت تاجرد كرد

 ییاضف یاههمانرب رد .تسا هدش یزیرهمانرب حالطصا هاتف راو نا هک نا یتاعالطا

 هبساحم ار ناگراتس یاهرادم نیرت هدیچیپ و نیرت جنرغب هک دنور یم راکب یا هتفرشیپ یاهرتویپماک

 رگا یلو .دننک یم هبساحم ار هام هرک زا نتشگرب و نتفر یارب نت نازيم الثم تقد اب و هدرک
 رتویپماک كي تقیقح رد !دنرادن یباوج اهنآ ؟تساجک هسنارف تختیاپ دیسربب اهرتویپماک نیا ژا

 نیب زا مه درد سح و هدش عطق الماک شطیحم اب درف طابترا نآ یط هک تسا یا هدش هتخانش تلاح یشوهیب ۶

 «مجرسم) .دننک یم هرادا ار یداراریغ یاهتیل اعف یداراریغ و راک دوخ باصعا اهنت و دوریم
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 ریمض".تسا هدش رپ ای یزیرهمانرب نآ تهج رد و نآ یارب هک دنک یم لمع یتاعالطا هزوح رد اهنت

 ریمض یوتحم ای هظفاح .دوش یم رپ ای یزیرهمانرب نآ دننام و دنک یم لمع رتویپماک لثم هاگ ادوخان
 .ددرگ یم رپ فلتخم شور راهچ هب هاگ آدوخان

 هک میشاب هتشاد عالطا نآ زا و داقتعا تقیقح نیا هب هک تسا دیفم و مهم رایسب ع وضوم نيا

 یراکفا و تشز یراتفر یدرف رگا .دنوش یم دلوتم یبیع نودب و ملاس هاگ ادوخان ریمض اب دارفا همه

 نیا طبض رد هاگ ادوخان ریمض و هدش دراو وا هاگ آان ریمض رد هک تسا یزیچ نآ نیا .دراد تسردان

 سکعنمادعب «هدش هدادوا هپ البق هک ار هچنآ تسردو تسا هتشادن یبیع ای ریصقت اهراتفگ و اهراتفر

 هک یتروص نامه هب ًاقیقد اهنآ همه .درادن دوجو راک دب و راکتسرد عاونا اهرتویپماک نایم رد .دزاس یم
 یرتهب رتویپماک دنک یعس هکنیا زا رتشیب تکرش كی ,نیاربانب .دننک یم لمع دنا هدش یزیرهمانرب
 ۱ !دیامن مادختسا ار یرتهب زیرهمانرب دیاب .درخب

 اقیقد .دشاب هدش یزیرهمانرب تیقفوم و یداش .یتسردیت دصاقم یارب ام نهذ رتویپماک رگا

 یزیرهمانرب ...و تسکش .هودنا و مغ ,ینیبدب .یرامیب یارب رگا و دنک یم لمع مه تروص نامه هب
 .تسا تروص نیمه هب مه ام هاگادوخان ریمض .دروآ دهاوخ دوجوب ار اههدیدب نیمه .دشاب هدش

 روط هب .دنک یم لمع دوش یم یزیرهمانرب ای هدش یزیرهمانرب هک یتروص نامه هب ًقیقد ینعی

 یروطنامه اقيقد یسایق لالدتسا اب و راو یطوط تروص هب ام هاگ اان ریمض) :مییوگب دیاب هصالخ

 «.تسا هدش یزیرهمانرب هک دنک یم لمع

 .دوش یم یزیرهمانرب قیرط نآ زا ام هاگ ادوخان ریمض هک ار یهارراهج ,دیهدب هزاجا الاح

 :میهدب رارق هعلاطم دروم

 یک دوک نارود یاهیزیر همانرب :لوا هار
 و اهشزومآ .دوش یم یزیرهمانرب نآ قیرط زا اهناسنا هاگادوخان ریمض هک یهار نیلوا

 مزیتونهیه ار اههچب ناوت یم ایآ هک دوش یم حرطم لاؤس نیا بلغا .تسا یکدوک نارود تادهاشم
 ددع كي ای) لاس ۶ زا رتالاب یاههجب اهنت هک دنا هداد باوج روطنیا الاب لاؤس هب یخرب ؟درک

 درک مزمتنیمه ناوتیم ار (رگید یدادرار
 تسا نکمم لالدتسا نیا .دشاب كيسالک یاهشور دربراک ندرک مزیتونپیه زا روظنم رگا

 دنراد رارق یمزیتونهیه تالاح و طیارش كي رد المع كچوک یاههچب تقیقح رد یلو .دشاب حیحص
 .دنتسه یعقاو "«سنارت» یملع حالطصا هب ای «یمزیتونییه باوخ» حالطصا هب تلاح كي رد اهنآ

 راون یور امش .تسا وئدیو و توص طبض ,هتشادن راکورس رتویپماک اپ هک یاهدنناوخ یارب رتهداس لاثم ۷

 ار یریوصت ای ادص دیناوت یمن امش و دنک وگزاب دناوت یم ار نامه راون .دینک طبض ار ییلطمره وئدیو راون و توص طبض

 «مجرتم» .تسا هاگآدوخان ریمض عضو هباشم نیا و دیشاب هتشاد ار نآ تفایرد راظتنا .دیا هدرکن طبض هک

Trance8.  



 ۳ هاگ ادوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخب

 هوحن «هتفرگن لکش زونه ییارقتسا تروص هب رکفت و لالدتسا هوق اههچب رد هک ییاجنآ زا»
 تروص نیا هب یگلاس ۵ ای ۴ نس ات اههچب الومعم «.تسا یمزیتونپیه و یسایق اهنآ لالدتسا و رکفت

 دروخرب و یداقتنا رکفت جیردت هب ءاهنآ نیب رد ینامز فالتخا یمک اب هک یماگنه ات دنتسه

 زا یرایسب یکدوک نارود رد نیاربانب .دریگب لکش نانآ رد تادهاشم و بلاطم اب هنارگوجتسج
 زا هدافتسا وا یگلاس ۶ ای ۵ زا سب اهنت و دوش یم دراو كدوک نهذ رد نیقلت ای دیلقت قیرط زا بلاطم

 .درب یم راکب و دریگ یمارف بلاطم شریذپ و ییایشزرا رد ار دیدرت و داقتنا و ثحب

 'لئوناباب قطنم
 ینامز مه ام و دنراد داقتعا (زورون اباب اي) لئوناباب دوجو هب ناهج یاههچب زا رفن اهنویلیم

 روطج دینیبب ات مینک یسررب ار ناتساد نیا دیهدب هزاجا .میدرک یم رکف روطنیا .میدوب هچب هک

 اما .دننک یم لوبق تسیرد و لماک تروص هب ار یعقاوریغ و یقطنمریغ و بیجع بلاطم ناکدوک

 تار یاد هاو لا

 عاونا نتخاس هب لاس تدم مامت رد ناب رهم درمریپ نیا .دنک یم یگدنز یدرم لامش بطق رد
 دب اههچب مادک و بوخ اههچب مادک ناهچ مامت رد هک دراد عالطا وا .تسا لوغشم اهیزاب بایسا

 ار یزاب بابسا اهنویلیم وا دیع بش .دنک یمن هابتشا وا و دنزب لوگ اروا دناوت یمن سکچیه .دنتسه

 هلول قیرط زا و دشک یمرس اههناخ مامت هب و دیآ یمرد تکرح هب و دنک یم یفرب همتروس كي راب

 یونش فرح و ندوب بوخ ساپ هب و دوش یم بوخ یاههچبرسپ و اههچبرتخد هناخ دراو یراخب

 اهنآ رتسب رانک رد .دنتسه باوخ اههجب یتقو ار نآ ودنک یم هیده اهنآ هب یبسانم یزاب بایسا ءاهنآ

 یارب .دهدیم ماجنا تعاسدنچ فرظ تقیقح رد و بش كي رد ار اهراک نیا مامت وا .دهد یم رارق

 مامت هب «هدش شدوخ هکسلاک ای همتروس راوس لامش بطق زا وا .دوش ماجنا رتعیرس اهراک هکنآ

 .دنک یم یشکرس ناهج طاقن

 رد یلو تسا قطنم یب و فرخزم ردقچ دوش یم مولعم یقطنم ظاحل زا .تیاکح نیا رورم اب

 اهنآ .تسا غورد لئوناباب ایزوروناباب دییوگب اههچب هب رگا .دننک یم لوبق ار نآ همه یکدوک نامز
 ؟میتشاد داقتعا ناتساد نیا هب ام ارج یتسار .هتسار هک مناد یم نم ,هتسار لتون اب اپ «هن :دنیوگ یم

 دوب هدش هتساوخ ام زا و دوب هدرک فیرعت نامیارب ار ناتساد نیا نامردام اهراب یگچب رد هکنآ یارب

 .میشاب لئوناباب زا هیده تفایرد هتسیاش ات میشاب یبوخ هچب هک

 هب یراخب شک دود زا یناب رهم درمریپ ,حیسم یسیع دلوت دیع بش رد دننک یم رواب یحیسم یاهولوچوک هچب مامت ٩.
 دوخ نیدلاو زا یونش فرح اب دننک یم یعس اهنآ نیاربانب .دهد یم بوخ یاههجب هب ییایاده و هدش دراو اهنآ هن ای

 .«دنشاب یبوخ هجب»

 «مجرتم» .دنراد رواب هزوروناباب» دوجو هب اههجب مه یناریا یاههداوناخ زا یضمب رد
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 دننک یم رکف ییارقتسا هن یسایق تروص هب اههچب هک میوش یم هجوتم الاب بلاطم هب هجوت اب
 هک یبلاطم زا یرایسب .دنامیم یقاب دارفا زا یضعب رد رکفت زرط نیا مه رتالاب نینس ات یهاگ و

 یزیج لئوناباب هناسفا زا یگیاب یب و یطب ر یب رد .دنهدیم لیوحت دوخ یاههچب هب ناردام و ناردپ

 هاگ ادوخ ان ریمض رد یراتفر و یتیب رت یگنهرف هناوتشپ تروص هب هک تسا یبلاطم نیا و !دنرادن مک

 .دوش یم تباث و طبض كدوک

 یفنم یزیرهمانرب و تبثم یزیر همانرب
 لوا لاس ۶ ای ۵ رد هک هچنآ و هدش هتفگ ام هب هک هچنآ .دوش یم هتفگ اههچب هب هک یبلاطم مامت

 ار ام هاگادوخان ریمض یزیرهمانرب یاوتحم و یلصا و یساسا هناوتشب .درذگ یم امرب نامرمع

 رد وا ,دوش هتفگ كدوک هب یمدرم و یعامتجا یفالخا .تسرد ,حیحص بلاطم رک ا .دهدیم لیکشت

 .تشز .تسردان بلاطم رگا و دش دهاوخ یمدرم هیحور اب و نادجو اب .حلاص .راکتسرد یدرف هدنیآ

 یدرف ,دنک هدهاشم ار اهنا دوخ فارطا رد ای دوش هئارا وا هب یمدرمدض و یتافارخ .قالخادض

 رد اههجب هک ییاهراتفر و اهتبحص رثا .دش دهاوخ ...یعامتجادض و نادجویب راکتشز .راکهزب

 تروص هب غلاب درف اي ناوجون كی رد هک تسا یتانیقلت هباشم .دننیبیم ای دنونشیم یکچوک
 .دوش یم هئارا ای ءاقلا مزیتونهیه

 رد ,نابایخ و هجوک رد تسا یفاک ؟دنیوگ یم ییاهزیچ هچ ناکدوک هب مدرم دیناد یم امش
 ریمص رد و دنیوگ یم اههچب هب نیریاع اپ اهردام و ردپ هک ییاهفرح هب ...و اههزاغم .اههاگشورف

 و یفنم یتانیقلت .اهفرح نیا .دراوم بلاغ رد هنافساتم .دینک هجوت دوش یم طبض كدوک هاگادوخان

 مزیتونپیه تلاح رد رگا .دنوش یم هتفگ اههچب هب هک ریز تارابع زا یخرب دینک روصت .دنتسه برخم
 یضعب ترذعم لامک اب .دروآ دهاوخ راب هب یراب تبیصم جیاتن هچ .دوش هتفگ غلاب ناسنا كی هب یتح
 :منکیم نایب ار اههلمج نيا زا
 !یتسه یقمحا هچب هچ وت -
 !یوش یمن مدآ تقو چیه وت -
 ؟ینزب تسار فرح یگدنز رد هک هدش هعفد كي یتح -

 !یشکب تلاجخ تیاهراک زا دیاب وت -

 !هضرع یب .مهفن وش هفخ -

 !یتسه یفینک و لدر هچب ردقچ وت -
 !یتسه ام یگدنمرش و تلاجخ ثعاب وت -

 !یوش یمن یچیه یگدنز رد وت -

 !درادن تسود ارت سک چیه -

 !دهدب شوگ وت فرخزم یاهفرح هب درادن هلصوح سک چیه -
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 تردق موصعم كدوک نيا هک ییاجنآزاو دنوشیم طبض هچب هاگآدوخان ریمضرد بلاطم نیا مامت
 ساسارب وا تاکرح و راتفر و دریذپ یم تسبرد تروص هب ار اهنآ مامت ,درادن یبایشزرا و تواضق

 و اهیزومآدب نیا هک تسا حضاو .دندرگ یم هئارا دعب و میظنت یراتفر و یرکف یاهوگلا نیا

 گرزب هک یتقو و ددرگ یم طبض اهنآ ریمض رد .دوشیم لامعا اههچب لابق رد هک ییاهیراتفردب
 .دوش یم رهاظ اهنآ یفنم راثآ دن دش

 ینهذ دادسنا

 میناوت یمن مینک یم رکف ای میریگب دای ار یزیچ میناوت یمن هکنیا زا تسا نکمم تاقوا یهاگ
 ینهذ یاههنیمز رد ام تفرشیپ و تیلاعف یعون هب هکنیا زا و میوشب بجعت راچد ميریگیارف ار نآ

 یا هتشر رد میناوت یمن هک مینک یم لایخ یهاگ ,لیصحت نارود رد .میشاب تحاران ,هدیدرگ دودسم
 ییایناپسا نابز .تسا لکشم تایضایر و تحار تایبدا هک مینک یم تواضق روطنیا ای مینک تفرشیب

 .تفرگارف ناوت یم ینیچ نابز زا رتهب ار
 زا رتشیب یلیخ دناهتفرگ دای ار ینیچ نابز هک یناسک دادعت ؟مینکیم رکف روطنیا ام ارچ

 ای دادعتسا دنا هتفرگ دای نابز هک یناسک زا كيمادک .دناهتخومآ ار ییایناهسا هک تسا یناسک
 ام زا رتشیب طقف اهنآ .ناهج رد نابز یاهداتسا نیرتهب اب هسیاقم رد ؟دنا هتشاد ییانثتسا تیلباق

 رایدنچ اب هک تسا یتفل هچ .دنا هتفرگارف ندرک نیرمت و ندناوخ قیرط زا ارراک نیاو دنناد یم نابز
 لباق هک یزیچره ميريذیب هک دنک یم مکح ام هب قطنم ؟دوشن نیزگیاج ام نهذ رد رارکت و نیرمت

 رودقم یسردره یریگدای تقو فرص و تقد اب نیاربانب .تسه مه یریگارف لباق .دشاب وفا

 رد مه هناوید و هلبا دارفا یتح .دزومایب دناوت یم مه نابز .دشاب هتشاد رکف یمک سکره .تسا

 سرد كی میناوت یمن مینک یم لایخ ام ارچ ؟تسیچ لکشم سپ !دنتسین لکشم راچد نابز یریگارف
 ,ساسحا نیا .ددرگ یمرب یکدوک نارود یاهنیقلت و هاگآدوخان ریمض هب هلأسم اقیقد .میريگب دای ار

 :میا هدینش دوخ نایفارطا ای نیملعم ای نیدلاو زا هک تسا لیبق نیا زا یتالمج راثآ

 !یتسه یقمحا هچب ردقچ وت -
 !یوش یمن مدا تقوچیه وت -

 !ینک یمن یتفرشیپ هنوگچیه یگدنز رد وت -

 یزمرت لثم ,هداد رارق دیدرت دروم ار كدوک رابتعا و شزرا هک یا هدننک درسلد تالمج تارثا

 یارب هچب نهذ رد اهفرح نیا اب تقیقح رد .دنریگ یم ار وا تفرشیپ یولج دعب یاهلاس رد
 .تسا هدش یزیرهمانرب یگدنز رد یدعب یاهتسکش

 دارفا زا یرایسب .تسا یمومع عماجم رد ندرک تبحص زا سرت رگید عیاش رایسب هلأسم كی
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 و دننک تبحص دنناوت یمن اهنآ عومجم لباقم رد .دنرادن یلکشم یاهدع اب هبناجود طباور رد هک

 تتکل راجد هک یدارفا زا یرایسب .دنوش یم نابز تنکل راجد هبیرغ دارفا لباقم رد یتح یهاگ

 تار راس و فر ناک اه ارت ود تیغ ناشدوخ کا د ناب

 نیا .دندرگ یم راجد نابز تنکل هب اههبیرغ صوصحب اهمدا اب تبحص رد یلو .دنیوگ یم نخس

 :الثم .تسا هدش

 !نزن فرخزم فرح ردقنیا -

 !درادن وت یاهفرح هب یا هقالع سکچیه -

 !یشکب تلاجخ دیاب وت -

 هانگ و یگ دنمرش ساسحا

 ار ساسحا نیا دیابن هکیلاح رد .دننک یم یگدنمرش و هانگ ساسحا دارفا زا یدایز هدع

 یلیخ دشاب مزال دیاش و دنشاب هتشاد یگدنمرش و هانگ هدقع دیاب دارفا زا یخرب املسم .دنشاب هتشاد
 هنوگچیه هک دنتسه هدقع نیا راجد راکتسرد و نادجو اب رایسب دارفا زا یخرب یلو !دنشاب هتشاد مه

 .دنا هدرکن یدب راک ای هانگ

 راک لباقم رد لمعلا سکع و هانگ ساسحا دیاب یلو .مینادیم دب ام ار یدب راک ره دنچره

 هب ینونک طیارش رد یغلاب درف رگا الثم .دشاب طبترم هانگ عون و مجح اب ,هداد ماجنا درف هک یدب
 نادجو راشف نیا ریز زا ندش تحار یارب الاح .هدیدزد یلایر كي ربمت كي لبق لاس ۲۰ هکنیا رطاخ

 كي نیا .دراد یحور كمك و تبقارم هب زاین و تسا رامیب كش نودب .دشکب ار شدوخ دهاوخب

 دک هوس مت هلی نقول اسدی ر س راهش نا ایه اهم درو وو ی غ هاک ییاخا

 تراقح و یگدنمرش ساسحا نارگید لباقم رد تدش هب .دنشاب هدرک یهانگ هکنآ نودب یدارفا

 نيا .دننک یم روصت راکبلط ار نارگید و راکهدب ار ناشدوخ هشيمه نارگید اب هطبار رد .دننک یم

 نیا هب دارفا نیا .دوریم رامش هب یکدوک نارود رد هدش ماجنا ینهد یزیرهمانرب یعون هجیتن تلاح

 !دنشکب تلاجخ هدیاب» دننکیم لایخ هک دنشک یم تلاجخ رطاخ

 دو اش اقا اب تبار ییا باب اضاوفک رنک یمتراتخ سا یظب ارش رت اھتآ
 رطاخ هب مه و دننک یم تلاجخ ساسحا دنا هداد ماجنا هک یکچوک یاهراک رطاخ هب مه اهنآ

 رد هک یئوس تانیقلت راثآ زا دنناوت یمن یا هظحل اهنآ .دنراد ار ساسحا نیا دنا هدرکن هک ییاهراک

 ااغ یاو را ر نیا رانا را اف لس فک تنافر ی اعا نح انآ حر کن

 و رک دت نایاش ,دنک یم راک ینامرد  یتشادهب دحاو كی رد هک هدنزارب رایسب و ناوج رتخد كی عضو مجرتم یارب ۰

 هدمآ دوجوب وضع عطق یمک رادقم فداصت كی رثارب شہچ تسد كچوک تشگنا كون رد مناخرتخد نیا .تسا ریسفت
a. 



 ۲۵ هاگآدوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخب

 تا اا یکدوک نارود

 و قیوشت راثآ هراب رد مه یمک دیراذگب .تسا یک دوک نامز دب تانیقلت راثآ .دش نایب هک هجنآ -

 تبثم ,بوخ راکفا نیا اب ناکدوک ینهذ مجح رتشیب هک دوش ششوک دیاب و مینک نایب بوخ یاهنیقلت

 لوغشم اهنت یا هلاس ۴-۵ كدوک دینیب یم و دیور یم یا هناخ هب دینک روصت امش .دوش رب هدنزاس و

 ...هلااشام رازه» :دییوگب وا هب یعقاو و یمیمص تروص هب و هناقداص رگا .تسا یشاقن ندیشک

 «!یوش یم یگرزب شاقن ینک تقدرگا !دنک هاگن نآ هب هک دنک یم ظح مدآ ,یا هدیشک گنشق ردقچ

 نوا ,نامام» :تفگ دهاوخ یداش و سفن دامتعا اب .دنیبب ار شردام هک یتقو امش نتفرزا سب ًاملسم

 ار هرظنم نیا یلیخ هک تفگ نم هب .تفگ هلا كراب نم هب .درک فیرعت ما یشاقن زا یلیخ (مناخ ای) اقآ
 رد ار دوخ راثآ و دش دهاوخ طبض هچب هاگ ادوخان ریمض رد هعقاو نیا كش نودب «! ما هدیشک گنشق

 .داد دهاوخ ناشن هدنیا

 .دنوش گرزب هک یتقو اهنآ .دوشنرپ هدنزاس و بوخ یاهقیوشت و اهنیقلت اب اههچب نهذ رگا
 مولع ناصصختم رگید تانایب اب هک تسا یاهلأسم نیا .تشاد دنهاوخن تفرشیب یارب یسناش

 «یمزیتونهیه لوصا» رظن هطقن زا ام و دننک یم ثحب نآ هرابرد یکشزپناور و یسانش ناور «یتیبرت

 زاس تشونرس و ساسح رایسب اههچب یگدنز هیلوا لاس ۵-۶ لاحره هب .میدرک تبحص نآ هرابرد
 جیرد هپ .ددرگ یم یزیرهمانرب تدم نیا رد اهنآ هدنیآو تیصخش ساسا و ناینب تقیقح رد و تسا

 هب هک دنک یم ادیب ار تیلباق نیا وا و دریگ یم لکش هچب داقن و رگشسرب تینهذ ,نس نتفرالاب اب

 یمک الاح هک ییاهولوچوک نیا یارب .دنکن لوبق ار یفرح ره و دنک رکف ییارقتسا و یقطنم تروص
 و دنتسین یهاوخریخ دارفا ,ناب رهم تاملک یارو رد همه هک دوش یم ادیب تلاح نیا دنا هدش گرزب

 .هدش گرزب یا هچب یتقو نیاربانب .دنشاب هتشاد ار اهنآ ندز لوگ دصق «ههاب ور اقآ» لثم هک اسب هچ
 رواب ار اهنآ نم یلو دز ار اهفرح نیا نم هب هچوکرس هچب نوا زورما نامام» :دیوگب شردام هب هک

 ےس

 نيا دنک یم یعس ...و یکیتسال ششوب زا هدافتسا .ندرک نامسناپ .ندرک مخ اب راک طیحم رد مناخرتخد نیا .تسا

 .تسا هدرک در ار بوخ رایسب راگتساوخ دنچ لاح هب ات و دناشوپب ار یگدیدبیسآ

 كي رد و دش یمن جاودزا هب رضاح وا .دنک جاودزا وا اب تساوخیم سامتلا اب و هناقشاع یراگتساوخ هک یعقوم

 نم «گرزب بیع» نیا زا تسا نم قشاع دح نیا ات هک راگتساوخ نیا رگا مرادن یکش :تفگ نم هب هناتسود تبحص

 .دنک یم اوسر وگغورد كی ناونع هب ارم ای و دشک یم ار شدوخ اپ .دنک ادیپ عالطا

 نیا زا یتالمج شنایفارطا .تسا هدش فداصت راچد یکدوک رد هک یعقوم رتخد نیا .تسا حضاو الماک بناجنیا یارب

 !ادش صقان هرتخد دش فیح :دنا هدرب راکب ار لیبق

 كي اب و دنک اهر ار ملاس یاهرتخد تسین رضاح یدرم جیه ؟دنک یگدنز لیلع و صقان رتخد كي اب دوش یم رضاح یک

 یزیرهمانرب تروص هب میهافمو تاملک نیا مامت و !دوش یم شبیع نیا هدنمرش یرمع كلفط !دنک یسورع لیلع رتخد

 «مجرتم» .تسا هدنام یقاب مناخ نیا نهد رد



 نیون یملع مزیتونپیه ۶

 مد رکن

 RETRY داقن تینهذ

 ار ییارقتسا لالدتسا تیلباق و تیفرظ كدوک جیردت هب ,رگوجتسج تینهذ نتفرگ لکش اب
 رپ و یزیرهمانرب دناوت یم یرگید یاهتروص هب ام هاگآدوخان ریمض ,طیارش نیا رد و دنک یم ادیپ
 «لیلحتو هیزجت» .دنک لالدتسا یسایق و ییارقتسا تروصودره هب تسناوت كدوک هکنیا زا دعب .دوش

 زا یرایسب نارگید و دوخ تادهاشم و تاعلاطم زا و دنک یمزاغآ ار دیاقع و راکفا «ندرک شیالاپ» و

 دراو مه ...و تارطاخ ,اهملیف ءاهناتساد ءاهباتک اهیریگارف نیا رد جیردت هب .«دریگ یم دای» ار اهزیچ

 هچ هب غولب زا سپ ام هاگآدوخان ریمض :تسا نیا دوش یم حرطم اجنیا رد هک یلاوس اما .دنوش یم

 ؟دوش یزیرهمانرب دناوت یم ای و دوش یم یزیرهمانرب ییاهتروص ای تروص

 یمسج و یحور یاههبرض :مود هار
 دوش یم یزیرهمانرب قیرط نآ زا .هاگآدوخان ریمض غلاب دارفا رد الومعم هک یرگید هار

 .فلتخم لماوع ,یمسج تامدص .یحور یاههبرض .تسا یمسج و یحور دیدش یاههبرض

 داجیا یدیدش تامدص و تاعیاض ام حور ای مسج رد دنناوت یم نوگانوگ یاهمسیناکم و اهورین

 ای درف فرط زا قمعت یمک اب هک دوش یم ادیپ یراثآ و مئالع گرزب دارفا یاهراتفر و راکفا رد

 هتشذگ رد هک یاهثداح اب ار اهنآ ناوت یم «ناسانش ناور و ناکشزپ ناور فرط زا یفاک تاقیقحت
 ام رطاخ زا تسا نکمم رمع نایاب ات یحور یاهتسکش و اههب رض راثآ .تسناد طبترم ,هداتفا قافتا

 هب ثداوح نیا .مینک یمن شومارف هاگچیه ,میا هتفرگ كاندرد ثداوح نیا زا هک یسرد و دنوشن كاب

 كي رحت ار ام ادیدش یناجیه و یفطاع ظاحل زا هک .دنريگ یم یاج ام هاگ ادوخان ریمض رد یطرش

 :مینک یسررب ار هعقأو نیا یمزیتونپیه یاهیروئتو لوصا رظن هطقن زا دییایب .دنشاب هدرک

 یهاگآان و یشوهیب تلاح و هاگ دوخان ریمض .هاگآ ریمض تالاح هب گنلک الا لاثم رد البق

 ,دیریگ یم رارق گرزب هثداح كي ریثات تحت امش هک یطیارش رد .میدرک هراشا (باوخ لثم)

 اجنیا رد زمر دیلک .تسا هثداح داعبا اب بسانتم هک دهد یم تسد امش هب یشوهیب تلاح «یدودحات»

 رد .تسا هتفرگ رارق لکلا ریثات تحت هک یسک لثم .تسا «نتفرگ رارق گرزب هثداح كي ریثات تحت»

 رد و دیا هدش شوهبب یمک هکلب .دیتسین یهاگآدوخات تلاح رد الماک امش ثداوح نیا زا یرایسب

 ۱ .تسا زاب یفنم و تبثم تانیقلت یوررب امش هاگ ادوخان ریمض هچیرد طیارش نیا

 ید اب برخ تا تا نکنم شن ارگ یا ا ور ر و ک ا

 نيا الومعم دنچره «تسا ناسکی یریذپ نیقلت ریثات ظاحل زا اهنآ باتزاب و هجیتن یلو دنشاب

 یتاظحل رد دیدش یریذپ نیقلت تالاح زا یکی .دنتسه راب تبیصم و هدننک تحاران ارثکا ثداوح



 ۳۷ هاگآدوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخب

 حالطصا هب ای یریذپ نیقلت طیارش نیا رد ,دنشاب هدیسرت یدیدش تروص هب دارفا ای درف هک تسا

 !ددرگ یم رتدایز رایسب اهنآ یونش فرح

 و هودنا و مغ هک یتاظحل رد هداوناخ كي رتگرزب یناهگان گرم الثم .گرزب ثداوح رد

 :دنیوگ یم دنسر یم هک یزیزع و تسودره هب هداوناخ دارفا حضاو روط هب ,هدیسر جوا هب یگدرسفا

 هتفگ اهنآ هب یراکره طیارش نیا رد اعقاو «؟منک راکچ یگیم الاح ؟دش مرسرب یکاخ هچ یدید»

 رد .دنک یم هولج هناقمحا الماک نانا یارب یداع طیارش رد هک ییاهراک یتح دنهد یم ماجنا .دوش

 هب هک دنتسه یکوک یاهکسورع لثم هدرسفا تدش هب و نارگن دارفا نیا ,یشوهبب همین طیارش نیا
 للع هب دارفا رد هک یحور دیدش كيرحت تالاح زا یرایسب رد .درک تیاده ار اهنآ دوش یم فرطره

 .دروخ یم مشچ هب دیدش یریذپ نیقلت تلاح نیا تشحو و یدیماان جوا رد .دوش یم داجیا فلتخم

 تانیقلت عاونا یتروص هب هک درک روصت مزیتونپیه هیبش یتلاح رد ناوت یم ار دارفا نیا طیارش نیا رد
 وا رگ ی زنا کاسه نا رخ تاو

 یندم .دسربب ام زا ار ام مسا یدرف رگا .یناجیه تالاح نیا زا یکی جوا رد تسا نکمم

 .میا هدش یشوهیب یعو راچد تقیقح رد اریز ,میشابن ییوگیاوج هب رداق تعرس هب و مینک ثکم

 زا یعون رد ,دیشاب هتشاد طلست دوخ راکفارب دیناوتن امش هک یطیارش هیلک رد لاحره هب
 و هتفرگ رارق الاب تمسق رد امش هاگ ادوخان ریمض گنلک الا لاثم قیاطم و دیراد رارق یشوهیب تلاح

 .دوش یم نیزگیاج امش نهذ رد «یمزیتونپیه یریذپ نیقلت» اب اهفرح هیلک

 ثداوح لباقم رد امش لمعلا سکع و طابنتسا
 تسنیا مهم هکلب .تسین مهم دایز ثداوح دوخ تعسو و قمع «راگزور ثداوح اب دروخرب رد

 ۱ و دیراد اهن آ زا یتفایرد هچ .دیهدیم ناشن لمعلا سکع ثداوح نیا لباقم رد روطچ امش مینادب هک

 .دنشاب هتشاد دنناوت یم امش یارب ییانعم هج ثداوح نیا

 ریسا نمشد تسد رد اهتدم هک دوش هجاوم ینازابرس اب تسا نکمم ناسنا اهگنج زا سپ

 هب هک یعقوم ,ندش دازا زا سپ هلصافالب یلو دنا هدرک لمحت ار اهیمحر یب و اههجنکش عاونا و هدوب

 سناش نم اعقاو .ما هتشگرب هناخ هپ هک متسه لاحشوخ یلیخ نم)) :دنیوگب .دندرگ یمرب هناخ

 .تسا هداتفین یقافتا الصا هکنیا لهم تسرد .دنزادرپب دوخ یگدنز و راک هب هلصاف الب اهنا «.مدروا

 .هدش یبصع ای مودصم هرامیب ,تحارات ًادیدش كچوک ای گرزب درف كی هک یطیارش رد :تسنیا یلمع هتکن كی ۱
 ,نایفارطا .كشزپ ,شوهبب همین مودصم كي اب دروخرب رد رگا الثم .دنشاب قیقد راتفگ ای راتفر رد دیاب نایفارطا

 رد مه .وا یتمالس حصو رد «دنیامن یفرعم هدش مامت ار وا راک ,سکعرب ای دنربب راکب شخبدیما تاملک ...و ناراکددم

 یناجیه و زوسلد ار دوخ هکنا یاج هب .بارطضارب تاظحل رد نیاربانب .تسا رثوم .تدمدنلب رد مه و تدم هاتوک

 «مج رتم» .دیشاب یقطنم و مارآ .درسنوخ .دیهد ناشن
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 ~~ سس سس

 لباقم رد اهنآ .تسا هدادن اهنآ هیحور رد یرییغت الصا ثداوح و عیاقو نیا هک تسا ی نیا لثم

 رب یرثا دنا هتشاذگن یلو دنا هتفرگ رارق نیگمهس و میظع یناور و یمسج تاحارجو تامدص

 .دراذگب اهنآ هاگآدوخان ریمض

 میوش یم وری ور یدارفا اب راک لحمو نابایخو هچوک رد .دوخ هنازور یگدنز رد رگید فرط زا

 هئارا ار اههناوید هیبش یراتفر و دنوریمرد هروک زا الماک كچوک یاهدروخ رب ای ثداوح رثارب هک

 ؟تسیچ رد اههدیدی نیا توافت و قرف .دنهد یم

 هدهاشم ار یکجوک هجب .دیشاب یگرزب لاجنج دهاش ناتسبد كي رانک رد تسا نکمم امش

 ولوچوک لوغ نیا یرفندنچ !دشکب ار یرگید هچب دهاوخ یم هک دنک یم دیدهت دایرف و داد اب هک دینک

 !مروآ یمرد ار تردپ !مشک یم ارت :دیوگ یم یرگید هچب هب .دوخ نداد ناکت اب وا و دنا هدرک راهم ار

 ۲ نتخیر رس یوعد دینیب یم .دینک یم قیقحت هک یتقو «...!منک یم تا هکت هکت يسرب متسد هب رگا

 ټسد زا رتشیب تسا نکمم ینیریش ریس ۲ نداد تسد زا هچب نیا یارب !تسا نیمز هب ینیریش ریس

 قافتا رفنود یارب هک دحاو هثداح كي .دشاب هتشاذگ ریثات گنج رد یزابرس طسوت مشچ كي نداد

 یلاح رد «هدیسر رخ هب ایند ییوگ هک دناشکب یتحاران زا یتلاح هب ار رفن كی تسا نکمم .دتفا یم

 .درادن یطابترا هثداح دوخ تمظع اب یحور یاههب رض .درذگب نآ رانک زا هداس یلیخ یرگید هک

 .تسا طبترم دارفا تفایرد و طابنتسا اب هکلب

 و دنا هدرک ریگ هدش بارخ ییایردریز كی لخاد رد ای ندعم رعق رد اهتعاس دارفا زا یضعب

 یا هجنگ رد ار یکدوک یقیاقد رگا هک یلاح رد ,دنا هدشن ۲ «هتسب یاهاضف رد ندوب زا سرت» راجد

 رد .دوش یم تلاح نیا راجد .دنک ریگ تسا هدش لفق نآ رد هک قاتا كي رد یناوجون ایو دننک سبح

 تلاح رد و دوریم ورف یشوهیب تلاح یعون رد دیدش سرت ای بارطضا رثارب درف طیارش نیا
 یارب ادعب یحور هبرض كی تروص هب نآ یاهدمآ یپ و جیاتن هک دریگ یم رارق یدیدش یریذپ نیقلت

 .دنامیم یقاب اهنآ

 كانمیب دوخ هدنیآ هب تبسن و كوکشم دوخ یتمالس زا ادیدش هک دنتسه دارفا زا یخرب

 ای ناتسرامیب هب یشیامزآ ماجنا یارب دیدش سرت تلع هب هک یتالاح رد دارفا نیا .دنتسه

 طیارش نیا رد و دناهتشاد رارق یشوهیب ای یهاگآان تالاح زا یعون رد .دندوب هتفر هاگشیامزآ

 نیا و هدرک ریسفت دوخ یرامیب دوجو رپ لاد ار یکشزب رداک تاکرح ای اهتبحص زا یضعب

 یقاب یرامیب مهبم و گنگ ساسحا تروص هب و هدش طبض اهنآ هاگ ادوخان ریمض رد یزادرب لیلد

 كي ریثات تحت تحت رد امش هک ینامز رد» :مییامنب ار یریگ هجیتن نیا میناوت یم نیاربانب .تسا هدنام

 رد ار امش نهذ و دهد یم تسد امش هب یشوهیب تلاح یعون .دیریگ یم رارق یفطاع دیدش ساسنحا

 هب و هدرک لمع نآرب روزیتونهیه كي تانیقلت لثم .یطیحم ثداوح هک دهدیم رارق یطیارش تحت

12. Claustrophobia 



 ۳۹ هاگآدوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخب

 «.ددرگ یم رقتسم امش هاگآ دوخان ریمض رد یا هدش یزیرهمانرب تررص

 سفن هب نیقلت :موس هار
 .زا هک تسا یهار نیموس نیا .تسا سفن هب نیقلت .هاگ ادوخان ریمض هب یسرتسد هار نیموس

 یساسا هار ای نیرترثوم .مینک كح .میهاوخ ېم هک ار هچنآ دوخ «ریمض حول» رب میناوت یم نآ قیرط
 مینک رکف رظندروم عوصوم نآ هرابرد یداع یتروص هب هک تسا نیا سفن هب نیقلت

 ار حور اب و تبثم یتالمج ییاهتراک یوررب هک دنناد یم نآ ار سفن هب نیقلت مدرم زا یا هدع

 هب نیقلت یارب رثوم وبوخ یهار نیا هتبلا .میناوخب لیم یور زا ار نآ رابدنچ یزور و میسیونب
 رظندروم هلأسم هرابرد هدنزاس و تبثم یتروص هب ندرک رکف ,یلصا و یساسا هار یلو تسا سفن
 اب تقیقح رد .دینک یم رکف سفن هب نیقلت یارب رظندروم ع وصوم هب امش هک یطیارش رد .تسا

 .دینزن فرح ناتدوخ اب هک دینک رکف یتروص هب دیناوتیمن امش .دینز یم فرح ناتدوخ

 اب نآ رارکت ای و هدنزاس و بوخ هلمج دنچ ندناوخ سفن هب نیقلت هار نیرترثوم و نیرتمهم»
 نآ رد دیلیام هک یتاعوضوم هرابرد نیاریانب .تسا نآ هرابرد ندرک رکف هکلب .تسین دنلب یادص

 یا هدننک عناق لیالد نآ لوبق ای و تابثا یارب و دینک رکف رتشیب و رتشیب .دینک رییغت اي تفرشیپ هنیمز

 «.دیر وایب

 امش ینطاب یادن
 یلو دینکن رواب تسا نکمم .دنیوگ یم نارگید هک ار هچنآ امش» :تسنیا مهم رایسب هتکن

 لمع نآ هب و دینک رواب .دینک یم رکف نآ هب و دییوگ یم ناتدوخ هب ناتدوخ هک ار هچنآ دیلیام هشیمه

 ای و دیوگب امش هب ار نیهوت ای شحف یرس كي انشا ای هبیرغ یدرف تسا نکمم لاثم یارب «.دییامن

 ار امش اهفرح نیا هن .دیشاب یدرسنوخ تلاح رد امش رگا .دهد زورب ار یرگید هنامصخ لامعا

 لثم یا هلمجاب ار ناتدوخ ًانمض .دنک یم ادیپ خوسر امش هاگ ادوخان ریمض هب هن و دنک یم تحاران

 طلست تلاح رد امش هک یطیارش رد لاحره هب .دینک یم مارآ «تسه شدوخ قبال اهفرح نيا» :هکنیا

 هجیتن و دینکیم لیلحت و هیزجت دوخ نهذ رد ار وا تالمج .دیتسه ناتدوخ باصعارب لماک

 ات ,ندوب یبصع طیارش رد هک دوش یم عورش یعقوم تبیصم .دنک یم تبحص اورانوا هک دیریگیم
 نم دیاش» :هک دیشیدن ایب دوخ اب ییاهنت تاظحل رد ادعب و دشاب هدش نیقلت امش هب اهفرح نیا یدودح

 هتفگن تسار وا تسا مولعم اجک زا .ماهدش بکترم ار یتاهابتشا و متسین بوخ هتشذگ هزادنا هب

 ار بلاطم نیا مه دارفا هیقب و تسا هدروآ نابز هب ار اهفرح نیا هک تسا یقداص درف وا دیاش .دشاب

 «.دنروآ یمن نابز هب یلو .دننادیم

 تالمج نیا .دینز یم فرح ناتدوخ اب و دیا هتفرورف دوخرد امش هک یطیارش رد ,تقیقح رد

 ناتدوخ هب .دنک یم یبصع و هدرسفا ار امش جیردت هب تارکفت نیا .دییوگ یم ناتدوخ هپ ار



 نيون یملع مزیتونپیه ۳۰

 .مدوب هدیدن زورما ار وا یکشاک .تفرگ ارم لاح و درک خلت ارم تاقوا كاب وراي :دیبوگ یم

 رفن نارازه ؟دیا هتفرگ ار ناتدوخ لاح ناتدوخ هکلب .تسا هتفرگن ارامش لاح وا .تقیقح رد

 .دیرواین دوجوب ار یتحاران نیا دییات و رکفت اب امش دوخ رگا دنتسین امش ندرک یبصع هب رداق وا لثم

 امش نآ زا سپ و تسا هدوی اهفرح نیا هرابرد رکفت و لوف رطاخ هب طیارش نیا رد امش یتحاران

 نیا هب امش اریز .تسا هدش یتحاران نیا شیادیپ بجوم سفن هب نیقلت ,عقاو رد .دیا هدش تحاران

 نیقلت ناتدوخ هب ار بلاطم نآ دینک یم رکف یعوضوم هب امش هک یعقوم و دیدرک رکف عوضوم
 ا

 هدنزاس و تبثم تارکفت

 نیقلت قیرط زا ار دوخ نهذ تقیقح رد .دنک یم رکف هدنلکدرسلد و یفنم تروص هب هک یدرف
 رکف هدنزاس و تبثم تروص هب هک یدرف هک یتروص رد .دنک یم رب یفنم تاعوضوم اب سفن هب

 بیترت نیا هب .دیامن یم یزیرهمانرب تیقفوم و دیما یارب دوخ هاگ ادوخان ریمض رد امئاد .دنک یم

 رابنایز و یفنم تارکفت یاهنایز و دیوش یم تبثم و هدنزاس تاعوضوم رد رکفت تیمها هجوتم امش
 رنک شا ار

 اریز .دوش یم هتفرگ مک تسد اي هدیدان دارفا هدنیآ و یگدنز تخاس و شرورپ رد راکفا شقن

 هار اهنت اهنآ .دنیوجب رگید یاهاج رد .دننک وجتسج دوخ دوجو رد دیاب هک ار هچنآ دنراد تداع مدرم

 و دننک یم روصت ملعم قیرط زا ار شناد بسک هار اهنت و دننادیم كشزپ هب هعجارم رد ار یتمالس

 .ملاس هکنا یارب دارفا .درک رارقرب طابترا ادخ اب ناوت یم شیشک قیرط زا اهنت دننک یم لایخ
 یعقوم ات و دنریگب كمك دوخ یاهورین زا و دننک قمعت دوخ دوجو رد دنناوت یم .دنوش اوقتاب و هنازرف

 "درک دهاوخن رییغت نانآ یگدنز و طیحم .دنهدن رییغت ار دوخ نورد هک

 .دننک یم هعجارم بناجنیا هب سفن هب دامتعا بسک و هیحور حطس ندرب الاب یارب هک یناسک
 اب دنناوت یم لزنم هب تعجارم هار رد یلو دنتسه داش و راودیما رایسب ارثکا بطم زا جورخ زا سپ

 شخبدیما بلاطم زا هک نیا یاج هب نانآ تقیقح رد .دنربب نیب زا ارم یاههتفگ راثآ مامت یفنم راکفا

 .ینامگدب ,نظءوس .دیدرت .كش اب .دننک هدافتسا یتخبکین و تداعس تهج رد «مزینونپیه دوخ»

 .دنزاس یم هریت ار دوخ یگدنز ...یدیماان

 تسکش زا لابقتسا

 رگا .تسا یدایز تردق یاراد هاگ !دوخان ریمض اریز .تسا یمیظع تردق یاراد مزیتونپیه

 :دیامرف یم هک تسا دیجم نارق تایآ زا یکی لداعم یبیجع زرط هب تالمج نیا .۳

 «مجرتم» .«دنروآ دوجوب یتارییغت دوخ رد اهنآ رگم دهدیمن رییغت ار یموق ادخ»



 ۳۱ هاگ ادوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخپ

 و تبثم یاهنیقلت «ینامردمزیتونپیه» صصختم كشزی كي بطم رد تعاس كي زورره یتح یدرف
 تاهج رد رگا هک دراد دوخ رایتخا رد ارزورهنابش رگید تعاس هسو تسیب وا .دنک تفایرد هدنزاس

 و نامرد یارب هک یدرف رگا .تفای دهاوخن نامرد تعاس كي نآ زا یاهجیتن .دنک فرص رگناریو

 لیام هک یروطنامه یعقاو یگدنز رد و راتفر رد .دنک یم هعجارم روزیتونپیه كشزپ هب یگدنزاس

 رییغت یارب یدرف رگا یلو .دش دهاوخ قفوم املسم .دیامن رکفت تهج نآ رد و دنک راتفر .دوشب تسا

 هتشاد راظتنا هدننک مزیتونپیه كشزپ زا اهنت ار اهراک مامت و دنکن یراکمه دوخ راکفا و راتفر رد

 .دنهد ماجنا یراک وا یارب دنناوت یمن مه روزیتونپیه نارازه .دشاب

 هب و درک تیاده حیحص و تسرد تهچ رد ار ینهد یزیرهمانرب ناوت یم اهنت مزیتونپیه اب

 رد راتفر و راظتنا دروم فده تهج رد یلومعم و یداع رکفت اب ار نامرد همادا ,هدننک هعجارم اي رامیب

 عون نیا ماجنا رد هدننک هعجارم ای رامیب ششوک و یراکمه اب اهنت ًاملسم .داد دای ار تهج نآ

 یتقوم هبنج هدمآ تسدب یاهتفرشیپ هنرگو تشاد نانیمطا وا تیقفوم هب ناوت یم هک تسا اهنیرمت

 .دنراد رثا مک ای

 هب عجار زور مامت رد» :مییوگب دیاب ,میریگب یا هجیتن الاب یاهتبحص زا میهاوخب رگا

 نیگمغ و هدننک درسل د یاههنیمز رد رکفت اب ار دوخ نهذ و دیراد تسود ار اهنآ هک دینک رکف ییاهزیچ

 رد سفن هب دامتعا و ديما نتشاد .تیقفوم و تداعس هب ندیسر یمتح و یلصا هار .دینکن هتسخ هدننک

 یگدنز ریسم و تهج .تسا تهج نیا رد شخبدیما و داش یتروص هب ندرک رکف و فده هب ندیسر

 «.دوش یم یزیرهمانرب و صخشم زورما رد امش راکفا عون اب هدنیآ یاهزور رد امش

 مزیتونپیه :مراهچ هار

 دناوت یم مزیتونهیه و تسا مزیتونپیه قیرط زا هاگادوخان ریمض هب یسرتسد هار نیمراهچ

 نایرج رد .دنک داجیا ییاهنت هب .دنروایب دوجوب دنتسناوتیم یلبق هارهس هک ار ییاهزیچ نا مامت

 ریمض هب میقتسم یسرتسد ناکما .هاگ | ریمض رد یگدارا یب و یشوهیب زا یتاجرد داجیا اب مزیتونییه

 البق ناوت یم اریز .تسا سرتسد رد یتمیقیذ تاناکما .هنیمز نیا رد .دوش یم مها رف هاگ ادوخان

 .دومن صخشم و دید كرادت و هیهت تقد هب و هاوخلد هب ار فده و ناکم .نامز

 رد ام همه تقیقح رد و تسین یداعریغ و یعونصم هدیدپ ای نایرج كي یمزیتونپیه تلاح

 !مینک یم هبرجت ار یمزیتونپیه تلاح رابود «لقاال» زورهنابش تدم

 هنازور یمزیتونپیه هسلخ ود
 رد رابود مه یرگید درفره .مینکیم هبرجت ار یمزیتونپیه هدیدپ رابود لقاال زورره ام

 !دوش یم مزینونپیه زورهنابش

 باوخ هب یرادیب تلاح زا هعفدکی یتدم زا سپ .دنوریم رتسب هب اهبش هک یعقوم دارفا



 نیون یملع مزیتونهیه ۳۲
ekا ل  

 رد هدیدب نیا نیع ۷ SES E هدیدب نیا هکلب دنور یمن

 دعب و دوش یم رادیب امش ییاونش تردف ادتبا ینعی .دتفا یم قافتا مه هاگحبص رد ندش رادیب عفوم

 و ییاونش تردق بسک تلاح نیب هک تسا ارذگ باوخ یعون مزیتونپیه .ددرگ یم زاب امش نامشچ

 و تسا یشوهیب راچد یدودح ات امش هاگآ ریمض ,هلحرم نیا رد .دریگ یم رارق ییانیب تردق شیادیپ

 مه باوخ تلاح رد یلو دیا هدیباوخ رهاظ هبرگید فرط زا و درادن رارق لماک یهاگآ تلاح كي رد

 . یمن

 یفنم هبذج

 هک یقیرط نامه هب ؟مینک ادیپ یسرتسد یمزیتونپیه یشوهیب تلاح ۳۹ میناوت یم هنوگچ
 مین اوت یم مه مزیتونپیه هلحرم هب .میسرب یریذپ نیقلت هلحرم هب میتسناوت یم یحور یاههبرض اب
 اب لیابق و اههقرف زا یخرب هک یشور .دوش كيرحت درف فطاوع ادیدش دیاب راک نیا یارب و میسرپ

 هسلخ عون كي .دنسریم نا هب صقر هدننک هتسخ و دنت تاکرح اب و لبط دنلب یاهگنهآ كمك

 و رمسم .هتشذگ نرق ود رد .تسا مزیتونپیه عون كي لاحره هب یلو «تسا یفنم یمزیتونپیه
 یاهروزیتونهیه و دندیسریم یمزیتونپیه هسلخ هب یفطاع كيرحت یاهشور نیا اب" وکراش
 و باعرا زا یتاجرد داجیا اب و بیرغ و بیجع تاکرح و تاغیلبت كمك هب مه شیامن " یاههنحص

 تروص هب روزیتونهیه درف ,مزیتونپیه زا لکش نیا رد .دنسریم هسلخ عون نیا داجیا هب تشحو
 رد ار هژوس ای رامیب یمجاهت تروص هب زیمآرارسا و هتخانشان یاهورین یاراد و دنمتردق یدرف
 و فیعض یدوجوم تروص هب هدنوش مزیتونپیه درف طیارش نیا رد .دهد یم رارق یمزیتونپیه هلحرم
 اب هک تسا یفنم یکولسو ریس اب مزیتونپیه تلاح یعون نیا لاحره هب .دوش یم رگ هولج روهقم
 نیا زا هاگچیه یکشزب دیدج یمزیتونپیه یاهن امرد رد .ددرگ یم داجیا فطاوع و تاساسحا كيرحت

 .دوش یمن هدافتسا یفنم یاهقیرط یط و اهشور عون

 RS قیرط یط

 طرفم یگتسخ رثارب دارفا اعقاو طیارش نیا رد .میدیمان «یفنم قیرط یط» ار یبرض یاهزاس
 .دنوریم ورف یشوهیب تلاح یعون هب ,یناور و یمسج

 «مج رتم» .تسا هدش تبحص لیصفت هب كشزيود نیا هرابرد مود لصف رد .۴

 و اههراباک رد نارضاح یمرگرس یارب مزیتونهیه زا نازاب هدبعش دننام هک دنتسه یدارفا هنحص یاهروزیتونبیه ۵
 «مچ رتم» .دننک یم هدافتسا شیامن یاه نلاس

16. Positive Trance 



 ۳۳ هاگآ دوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخب

 یلیخ باوج ؟دریگ یم رارق یشوهیب یتامدقم طیارش رد هنوگچ ناسنا «تبثم قیرط یط رد
 ۱۷ دش سکالیر :تسا هداس

 تلاح رد هدش یزیرهمانرب و یملع تروص هب و یمسج ظاحل زا یدرف هک یطیارش رد

 قیمع شمارآ ای سکالیر طیارش رد مه وا هاگآ ریمض .دریگب رارق لماک ای یفاک سکالیر و یتسس

 .ندب یعافد لمعلا سکع كي اب .باوخ تلاح رد اریز .تسین باوخ دننام تلاح نیا .دوش یم عقاو

 ریمض یمزیتونهیه تلاح رد» .دوش یم هتسب هاگآدوخان ریمض و فارطا طیحم نیب یطابترا هچیرد
 .دوریم ورف پاوخ تلاح هب هک تسا هاگ ًآ ریمض تمواقم تردق هکلب .دور یمن باوخ هب دارفا هاگآ

 رد ام هاگآ ریمض و دریگ یم رارق یرگید ریسم رد رگشسرپ و رگوجتسج نهذ طیارش نیا رد

 .باوخهمین تلاح نیا رد و دوشیم قرغتسم یلایخ یب و یگ دولا باوخ .یتسس زا یسونایقوا
 «.درادن فارطا هب یهجوت

 هدع هک هنابش ینامهم كي رد دینک روصت .دنک كمك هلأسم ندش نشور هب یهیبشت دیاش

 و هدیمل یتحار لبمرد نلاس زا یا هشوگ رد یگتسخ تلع هب امش .دنراد روضح نلاس كي رد یدایز

 یسک رظتنم لاح نيع رد و دیوش یم رت تسس و تسس مک مک .دیا هتفرورف یزارد و رود تالایخ هب

 دسر یم رظن هب هکنیا اب هک دیریگ یمرارق یتلاح رد جیردت هب امش .دیايب سلجم نیا هب دیاب هک دیتسه

 ناتدوخ شیپ یتح و دیونش یم ار دارفا دنلب ةهقهق یادص یلو دیا هتفرورف ترچ ای باوخ هب
 ...؟ددنخ یم هاق هاق روطنیا هناقمحا و هداس تبحص اي یخوش كي یارب روطج اقآ نیا :دییوگ یم

 نا یاهو دن اه یک ی اک و طیب ا اغ غو
 هب ع ورش امش هاگآ ریمض ؟درذگ یم امشرب طیارش نیا رد یزیچ هچ .بیذکت هن و دینک یم دییات

 امش رگا و تسا هدش یلوتسم امشرب یمزیتونپیه تلاح یعون طیارش نيا رد و هدرک ندرک سکالیر
 تمحزیب زکرمت عون كي هب امش تقیقح رد .دینک ظفح ار ندوب سکالیر عضو نیا دیناوتب

 .دیا هدش دراو یمزیتونپیه

 تیدج نودب یرکف زکرمت

 یاهتیلباق دایدزا .زکرمت هوحن رتهب یریگارف ای یواکجنک رطاخ هب دارفا زا یرایسب

 و كرد ار یمزیتونپیه تلاح دنلیام ...و یراکشومارف زا زیهرپ تهج رد ینهذ یاوق دوبهب ای یریگارف
 ادیب یرکف زک رمت دنناوتب دیاب طقف اهنآ ,درادن یعنام اي لاکشا لوصا رد هبرجت نیا .دننک هب رجت

 هکلب .دننکی ادیپ یسرتسد تلاح نیا هب دنناوت یم دهج و دج و ششوک اب هک دننک لایخ دیابن ,دننک
 تقیقح رد .دریگب تروص شوجدوخ و یعیبط تروص هب و دهج و دج نودب دیاب زکرمت تلاح نیا
 هب زکر مت ماجنا یارب دارفا دیابن طیارش نیا رد .تسا تیدج نودب زکرمت طقف رثوم و یعقاو زکرمت

17. Relaxation 



we 
 نيون یملع مزینونپیه

 الصا و دننک اهر و لش ار دوخ هک تسا نيا دنهد ماجنا دیاب هک یراک راغ

 !دنزاسن دراو دوخ هب یراشف

 .دننک یم نیرمت " نشیت یدمو زکرمترد تراهم بسک یارب یراکیب عقاومرد دارفازا یخرب

 لوغشم امش نایانشا ای ناتسود زا رفن دنچ .دینادب هکنا نودب هک دیا هتفر ییاج هب امش دینک روصت

 ورک مخا هک نلاع سو عتتفت نیو یوریپ دوب یاههتسشم تلا دنا اتم ته کک

 امش .دنتسه نیرمت لوغشم هبقارم و كولسوریس یارب .دنا هتخود مشچ ییاج هب زاب همین نامشچ

 امش و هدیرب اج زا ناهگ ان اهنآ .دوش یم دنلب رد ندرک زاب یادص یتقو ای دینک یم ادص ار اهنآ زا یکی

 زکرمت لوغشم ام یدیدن رگم» :دنیوگ یم و دنهدیم رارق باطخ دروم یزاب سول نیا رطاخ هب ار

 یششوک اهنت اهنآ .دندوب هدرکن زکرمت اهنآ تقیقح رد یلو «؟یدرک بلقنم ار ام لاح ارچ ؟میدوب

 !دنداد یم ماجنا ندرک زکرمت یارب ار لصاح یب و تخس

 رد اهنت اهنآ و دریگب تروص شوجدوخ و یداراریغ تروص هب و دهج و دج نودب دیاب زکرمت
 و قمعت لوغشم یرفن دنج هک دیا هدش دراو یقاتا هب دینک روصت الاح .دنشاب قرغ دوخ یاوه و لاح

 اب هباب یمک .دیبايیم دوخ یاوهولاحرد قرغ ار اهنآو دیوش یم قاتا دراو امش .دنتسه هبقارم

 هب و دوش یم دنلب و دنک یم زاب ار دوخ نامشچ یمارا هب وا .دینک یم ادص ار اهنآ زا یکی و دینک یم

 دوخ یاج هب یمارآ هب رگید راب .دش مامت امش اب شیاهتبحص هکنآ زا سپ و دیآ یم امش فرط

 عون كی نیا .دهد یم همادا دوخ زکرمت و قمعت هب ,هداتفا یقافتا دنک لایخ هکنیا نودب و ددرگ یمرب

 ۱ .تسا یعقاو و یقیقح زکرمت
 لکش رد یتاضابقنا وا .نک زکرمت هلأسم نیا یوررب دییوگ یم یدرف هب امش هک یتقو

 را تیک هدهاشندبناوت نمار یکی زف تاک رخ نیا اثآ امش هک دیک یماداخیآ دوغ تروض تدلع

 و هدرک ذفان و گنت ار دوخ نامشچ .هدش مخ نآ یوررب «دیهد ناشن درف نآ هب ار یسکع ای ولبات

 یلاح رد .تسا هدنهدشیاسرف یمسج راک كي ,دشاب زکرمت هکنآ زا رتشیب نیا .دوش یم هریخ نآرب

 یسک الیر و یتسس اب هک تسا یطیارش رد یعقاو زکرمت .تسا ینهذ تیلاعف كي اهنت زک رمت هک

 رد دیاب درف ؛ندش مزینونپیه یارب .دشاب هدش شومارف سک همه و زیج همه و دشاب هارمه ندب لماک

 ,ناجیه .بارطضا یا هرذ و دورورف لماک یربخیب و شمارآ «یگداهناو .توخر تلاح نیا

 یارب .هنیمز دهجو دج یب و شوجدوخ زکرمت نیا اب .دشابن وا رد یحور و یمسج راشف و هروشلد

 .ددرگ یم مهارف مزیتونهیه

 ام یاهیهاگآ هنماد

 نیا رتهب كرد یارب دیهدب هزاجا .دیا هدرک سمل اهراب و اهراب ار یهاگآ موهفم ًاملسم امش

18. Meditation 



 ۳۵ هاگآدوخان ریمض هب یسرتسد هارراهچ :لوا شخب

 :میزاس حرطم ار هلأسم لکش نیا هب ,یمزیتونپیه تلاح هب نتفر هیجوت و مزیتونپیه رد موهفم

 نیرت یلخاد .دنوش یم صخشم زکر ملادحتم هریاد دنچ اب امش یاهیهاگ | حوطس نامزره رد
 هب ار ناتدوخ هجوت نیرتشیب امش هظحل نیا رد الثم .تسا امش قمعت و هجوت جوا رگنایامن هریاد
 نیا ای دیشاب هتشاد دروم نیا رد مه یتاداقتنا ای تالاؤس دیاش و دیا هدرک فوطعم یهاگآ هلأسم حرط

 ریاس هب رتمک امش هظحل نیمه رد .دینک هسیاقم ناتدوخ یلبق تاعالطا هلسلس كي اب ار بلاطم

 .دنشاب هتشاد دوجو لحم اي قاتا نیا رد تسا نکمم هک دیراد هجوت یدارفا

 نکمم یدعب یاه هریاد رد .دینک یم رکف نات هداوناخ دارفا هراب رد امش رت یطیحم هریاد رد

 عضو الثم ریاود نیرترود رد و دشاب امش نهذ رد یبلاطم یسایس لئاسم اي یلغش عضو هرابرد تسا

 ییادتبا یاهلاس امش هک مینک لاؤس امش زا رگا الاح .دشاب هتشاد رارق امش ییادتبا هرود یلیصحت

 هلأسم نیا یور امش رکفت و یهاگا و هدش امش هجوت زکرم ع وصوم نیا اروف ؟دیا هدنارذگ اجک رد ار

 حوطس و هنماد یدیدج تروص هب و هدروخ مه هب یلبق ریاود بتارم هلسلس و دوش یم زکرمتم
 .دریگ یم تروص تحار یلیخ هجون رییعت نیا .دننک یم ادیب نامزاسدبدجت امش یاهیهاکا

 یاهتیولوا بتارم هلسلس و حوطس امئاد «تارک اذمو تادهاشم رثارب زور يط رد لاحره هب

 .دننک یم ادیپ لیدبت و رییغت امش یرکف زکرمن

 یهاگآ هنماد رد رییغت

 ریز یاهلاثم هب هجوت ,یرشب یاهیهاگآ حوطس و هنماد رد رییغت هوحن نداد ناشن یارب

 رارق كچوک زیم كي فرطود رد ناروتسر كي رد ناتناتسود زا یکی اب دینک روصت .دشاب دیفم دناوت یم

 هب رواجم زیم زا هک یا هدنخ اي تبحص هاگان هب .دیتسه اذغ فرص اي تیحص لوغشم و دیا هتفرگ
 هکنآ نودب امش .دزیگنا یمرب ار امش یواکجنک اي هدرک بلج ار امش هجوت .دسریم امش شوگ

 زک رمت اب جیردت هب .دیزاس یم زکر متم وس نآ هب ار دوخ هجوت امت دینادرگ رب تمس نآ هب ار ناتتروص

 طب امش هک دسر یم رظن هب هتسهآ هتسهآ .رواجمزیم یاهتبحص یوررب رتشیب و رتشیب

 .دراد دوجو نلاس رد هک ییاهادص زا یرایسب فذح اب مک مک .دیوش یم رترود هتفرگ رارق امش لباقم

 ییورب ور تسود هک ار یا هلمج دراد لامتحا نايم نیا رد و دینک یم روصت اهنآ رانک رد ار دوخ امش

 حوطس و هنماد بیترت نیا هب .دیهاوخب ترذعم وا زا لیلد نیمه هب و دیونشن .هتشاد نایب امش

 .تسا لیدبت و رییغت لباق فلتخم طیارش رد ام یاهیهاگا

 هدش دودحم و زکرمتم هجوت

 كيراب و ندرک دودحم ام راک اهنت .هژوس ندش سکالیر زا سپ «ندرک مزیتونپیه نایرج رد

 كيرات قاتا كي رد دیناوت یم امش .تسا مزیتونپیه ضرعم رد درف ای هژوس یهاگآ و هجوت هنماد ندومن
 هطقن كي هب ار ناتدوخ هجوت مامت ,دینک رکف یزیچ هب هکنآ نودب ,ندش سکالیر زا سپ تکاس و
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 .ديشيدناين نشور هطقن نآ زج یزیچ هب و دیزاس فوطعم ممش كي ای نشور

 كيرب دايز زکرمت نآ و تسا یکی اهنآ ساسا هک دنراد دوجو یددعتم یاههار ,نيا زا ریغ هب

 .تسا رگید یاهزیچ هب ندرکن هجوت و عوضوم
 یاههریاد زا ار ناترکف جیردت هب دینک یعس دیاب امش .زکرملادحتم یاههریاد لاثم رد

 .دیزاس فوطعم ینایم هریاد اهنت یوررب ار ناتدوخ هجوت و تقد همه و دینک رترود و رترود یطیحم

 یمزیتونهیه تلاح هب امش نتفر تاظحل نآ رد .دش بلج عوضوم كي هب الماک امش هجوت هک یعقوم

 و تبثم هسلخ كي رد امش و هدش رود ناکم و نامز زا امش هجوت مامت تاظحل نیا رد .دریگ یم تروص
 زا هجرت و رکفت هتماد ندرک دونخم هتسا هتفرگ تزوض نک الير قیرط زا هک دنا ةف رو رف هدنزاس

 نیا رد .تسا هدش امش رد یدایز تارییغت شیادیب ثعاب ناکفا دهج و دج یب و تحار زکرمت

 ادیپ امش هاگآ ریمض رد یشوهیب یعون .دوشیم ادیپ امش یبصع متسیس رد هک یتارییغتاب طیارش
 اب وا و دریگ یم رارق روزیتونپیه لب اقم .سرتسدرد و مار تروص هب امش هاگ ادوخان ریمض و ددرگ یم
 قوف» اب ,بیترت نیا هب .دنک مادقا یگدنزاس ای نامرد تهج رد دناوت یم .دنادیم بسانم هک یتالمج

 .دريگ یم رارق دیدش یریذب نیقلت تلاح كي رد درف «زکرمت



 مزیتونپیه هچخیرات

 اریز هدشاب مزال مزیتونپیه تالوحت دنور و شیادیپ هچخیرات هرابرد ثحب دسریم رظن هب

 عالطا الوصا .تسا نآ لماکت ریس هعلاطم ,مزیتونپیه قیمع و حیحص كرد یاهشور نیرتهب زا یکی

 .دوش هجوت مه نآ شیادیپ یناکم و ینامز لماوع هب هک ددرگ یم ریذپ ناکما یعقوم ملع ره زا عماج

 هئارا و یروآ عمج یدارفا طسوت الومعم هتشذگ یشزومآ و یملع یاهدرواتسد رگید فرط زا

 .دنا هتشاد رارق دوخ نامز یملع و یشزومآ وج ریثات تحت هک دنا هدیدرگ

 نامز زا ار ملع نیا تالوحت ریس دیاب .مینک هجوت نردم مزیتونپیه خیرات هب میهاوخب ام رگا

 رد .درک یگدنز ۱۸۴۲ ات ۱۷۶۰ لاس زا رمسم نوتنآ سنارف .میهد رارق هجوت دروم دعب هب رمسم

 هدیدپ یلو دیدرگ عادبا مهدزون نرق همین رد تغل نیا و دوبن مزیتونپیه مان فشاک وا تقیقح

 ۱ .تسا هتشاد دوجو رود رایسب یاهنامز زا مزیتونپیه

 رمسم زا لبق نارود هب یرظن

 رشب هک دنهد یم ناشن ,هتسب شقن نیلافس فورظ رادجرب ای اهراغ هراوید رب هک ییاهیشاقن

 نایروسا و نایرصم یاهیشاقن زا یخرب رد ....تسا هتشاد ییانشا یمزیتونپیه یاههدیدب اب هیلوا

 ریواصت نیا رد .تسا هدش مزیتونپیه درف كي رگنایامن حضاو روط هب هک دوش یم هدید یریواصت
 زا یضعب هک دنوش یم هدید ...و نادند ندیشک «ناوختسا نتخادنا اج لاح رد نارگنامرد ای ناکشزپ

 جراخ هعشا لثم یطوطخ اهنآ ناتشگنا كون ای نامشچ زا و دنا هتفرگ یبیرغ و بیجع یاهتسژ اهنآ

 هتشذگ نرق یشیامن یاهراک و هنحص یاهرو زیتونپیه یاهراک زا یا هشيلک عومجم رد هک دنوش یم

1. Franz Anton ۲ 
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 ....دنا هدرک یم هدافتسا یکشزی یاهراک رد مزیتونپیه زا زین : لبق لاس نارازه دنهد یم ناشن و دنتسه

 تک هدمآ تسد هب یدهاوش هدش لیسف یاهناوختسا زا یضعب و هدش ییایموم یاهدسج رد

 E آزیس اب تب E O وا راو روان
 نیا زا سپ اهلاس رامیب دوش یم مولعم ناوختسا مایتلا هب هجوت اب و هتفرگ یم تروص «همجمج

 و هدافتسا رامیب ندرک شوهیب یارب مزیتونپیه زا دوش یم روصت .تسا هدوب هدنز یحارج
 تشک رد نیش یب و یو یاهراک یارب مزینونپیه زا دارا هزار اھ

 N ندرک لح اب ,نایلپاب دننام یللم رود یاههتشذگ رد اریز «مرادن داقتعا

 زا یخرب ماجنا لولحم نیا اب و دنا هدرک یم هیهت یحارج رد یشوهیب و یسح یب یارب یبسانم

 درد اپ هلباقم یارب مه یرگید یاهشور هیلوا رشب دیاش .تسا هدوب رودقم مه گرزب یاهیحارج

 مزیتونپیه یکشزپ درب راک رگنایامن رود یاهنامز یاهیشاقن نیا هک مناد یم دیعب نم .تسا هتسنادیم

 .دنا هلأسم نیا رگنایب یدایز حوضو اب دنچره دنشاب

 ناینانوی و نایدوهب گنهرف
 مسارم زا یخرب زا دوش یم هدیمان «دوملت» مان هب هک نایدوهی یبهذم و یگنهرف مع نی دف

 یعون هب دیاش و هدش یم هدافتسا یدابع مسارم كي ناونع هب رام سمل زا اهنآ رد هک دوش یم دای هبنش

 زا دوملت رد مینک روصت میناوت یم یزادریلایخ یعون اب نیاربانب " .دنآ هدش یم مزیتونپیه تاناویح نیا

 .بسا هدش داب مزیتونپیه

 دباعم .تسا هتشاد دوجو «باوخ دباعم» رد مزیتونپیه زا یلکش مه میدق نانو ندمت رد

 رد ادتبا شور نیا دراد لامتحا .دندش یم هدید روفو هب رصم و نانوی رد هتشذگ یاهنامز رد باوخ

 ".دشاب هتفر مه رصم هلمج زا اهروشک ریاس هب ,نانوی ندمت شرتسگ اب و هدش فشک نانوی

 مزیتونپیه یاج هب" یژولورفوس
 زا مزیتونپیه تغل یاج هب ینامرد و یکشزپ مزیتونپیه رد ییونج یاکیرمآ یاهروشک رد

 هب یمس یاهیعفا و اهرام نیرت نیگآرهز زا اکیرمآ یقرش تالایا یاهاسیلک زا یا هدع رد لبق لاس ۳۰ ات یتح .۲

 و لماک حرش هک دش یم هدافتسا اکیرمآ رد یبهذم زیخاتسر نارادفرط ای نانیئأون رد نامیا دوجو هناشن و كحم ناونع

 هب یزاین و هدش سکعنم ,هدش همجرت باتک نیا مجرتم طسوت هک «هدش ریخست یاهحور» باتک رد نآ زا یعماج
 «مجرتم» .تسا هدوبن اهرام مزیتونپیه

 زا یخرب رد 9 یسایس یتح «یگداوناخ لئاسم ییوگشیپ یارب بسانم یاهمویدم زا هدافتسا بلاج هلأسم ۳

 رک دت هتسیاش اج نیا رد و دراد دوجو خیرات رد هک هدوب مظعا نهاک طسوت مویذم یاهفرح ریسفت و نانوی گرزب دب اعم

 همجرتم» .تسا

4. Sophrology 



 ۳۹ مزیتونهیه هچخیرات :مود شحب

 و هتشاد دوجو"نسرفوس مان هب یا ههلا میدق نانوی یکشزپ خیرات رد .دوش یم هدافتسا یژولورفوس

 طسوت .دوجوم یاههروطسا ای هناسفا ساسارب و هتفر ههلا نیا دبعم هب ینامرد تامادقا یارب دارفا

 رگنامرد باوخ تلاح هب اهنت هن دباعم نیا ردرامیب دارفا .دنا هتفریم ورف هسلخ ای باوخ تلاح هب وا

 اب هارمه و هداد شوگ مه دبعم نهاک شخبدیما یاهینارنخس هب هکلب .دنا هتفر یم ورف شخبافش و
 ".دنا هدناوخ یم مه ار «یداش اب نیا زا دعب» دورس «رک» زاوآ و یقیسوم هورگ

 یمیدق یکشزپ رد یدایز تاعلاطم هک نولسراب رهش رد ناور و باصعا ناصصختم زا یکی
 هب 0108 و نهد ینعم هب ۳۵۲67 و شمارا ینعم هب 505 تمسق یژولورفوس تغل زا .دراد نانوی

 .(ناور ای نهذ شمارآ ملع) تسا هتفایرد ار عوضوم كي هعلاطم ای ملع ینعم
 مزیتونپیه تغل زا .دننک؛یم یگدنز نابز ییایناههسا یاهروشک رد هک یناکشزپ زا یرایسب

 حضاو روط هب هک تسا «باوخ» تلاح رد دارفا نداد رارف مزیتونپیه موهفم اریز .دننک یمن هدافتسا

 رد دارفا نداد رارق اب هک تسا نیا تسیژولورفوس ینعم هک یلاح رد .تسا نیا زا ریغ یعقاو نایرج
 یرتهب حرش و فیصوت حضاو روط هب هک دنوش یم نامرد اهنآ ,رگنامرد یدرف طسوت شمارآ تلاح

 .دتفا یم قافتا المع هک دهد یم یزیچ زا

 و یکشزپ یاهراک یارب مزیتونپیه درب راک رگنایامن هک میراد راکورس یتغل اب ام اجنیا رد

 هدیدپ كي زا نسورفوس باوخ دباعم یاهنهاک حضاو تروص هب و تسا لبق لاس نارازه رد ینامرد

 اب شیب و مک رود رایسب یاهنامز زا رشب دهد یم ناشن و دنا هدرک یم ینامرد هدافتسا مزیتونپیه هباشم

 .تسا هدوب انشا هدیدب نیا

 رمسم رصع
 ع ورش (۱۸۴۲ ات ۱۷۶۰) رمسم یگدنز نامز زا دوش یم هدیمان «رمسم رصع» مان هب هک هجنآ

 سیراپ رد ار دوخ یاهراک رتشیب یلو تفرگارف ار یکشزپ و دش دلوتم شیرتا رد رمسم .دوش یم
 راکتسرد و فیرش رایسب ناسنا و دنمشناد كی رمسم هک منک دیکات هتکن نیا هب ملیام نم .داد ماجنا

 تروص هب هنافساتم هک میوشیم وربور یفیرش یاهناسنا اب مزیتونپیه تالوحت خیرات رد .دوب

 یرایرد نانز زا و دوبن دایش ای وگغورد رمسم املسم .دنا هدش یفرعم تشز خیرات رد یا هنالداعریغ

 لیصحت یدرف رمسم .دیبسچ یمن وا هب مه یرگید تاماهتا و دز یمن بیج هب ینالک غلابم مه هسنارف
 .دوب هتشاذگ شیامن هب ار دوخ رصع یگنهرف لماکت جوا تروص نیرتهب هب هک دوب فیرش و هدرک
 تیاده «یناویح سیطانغم» هیرظن هئارا و یحارط رد اروا هک داد خر وا یگدنز رد یفلتخم ثداوح

 :تسا هنوگ نیا هب اهناتساد اي تارطاخ نیا زا یکی .درک

6 .5 

 «مجرتم» .تسناد هباشم نیقلت هتفرشیپ یاهشور اب ار اههمانرب نیا ناوت یم بلاج رایسب تروص هب .۶



 نيون یملع مزيتونپیه ۴.

 هدش حورجم یتخرد زا نداتفا تلع هب یدرم اجنآ رد هک تشذگ یم یربعم زا رمسم یزور

 و دش فقوتم نوخ .تفروآ كيدزن هب رمسم هک یتفو .دوب هدش یراج وا یاب زا تدش اب نوخ و دوب

 عطف یزیرنوخ هرابود وا تشگزاب اب و دیدرگ عورش هرابود یزیرنوخ دش رود وا زا رمسم یتقو

 هک یتقو و دمآ دنب یزیرنوخ داد رارق مخز یالاب ار دوخ ناتشگنا یتدم یارب رمسم .دیدرگ
 یملع هیجوت ,دشاب تسار ناتساد نیا رگا !دیدرگ زاغآ یزیرنوخ رگید راب .دوش رود تساوخ یم

 اب ناکشزپنادند هک یروطنامه .دوش یم دنک یطیحم یزیرنوخ ,هسلخ تلاح رد هک تسا نیا نآ

 یلو ,تسین زیمآرارسا هدیدپ كی نیا امرصع یارب و دنزاس یم فقوتم ار نادند یزیرنوخ مزیتونهیه
 وا و دراد دوجو «یرگنامرد تردق» یعون وا رد هک دروآ دوجو هب ار هدیقع نیا رمسم رد هئداح نیا

 .دوش كشزب ورین نیا زا هدافتسا یارب تفرگ میمصت

 "مزیتینام

 زاب هدبعش كي هک دید ار یا هکرعم نادیم رانک رد وا .تشذگ یم یربعم زا رمسم زور كي
 و درک باختنا ار نایجاشامت زا رفن دنج زاب هدبعش .دوب لوقعلاریحم یشیامن یاهراک لوغشم

 ییوداج و زیمآرارسا صاوخ هرابرد ناهج یملع لفاحم رد نامز نآ رد .درب یکچوک هنحص یوررب

 نآ كو رد هک تشاد تسد رد یزرگ زاب هدیعش درف .تشاد نایرج یدایز یاهثحب «ابر نهآ»

 مینادیم ام .مدرم یا :تفگ یم دنلب یادص اب زاب هدبعش .ت تشاد رارق نهآ یعیبط دیسکا ای ابر نهآ

 دبلاک و تاناویح .ناهایگ ,یندعم داوم .تسا یسیطانغم یاهورین زا ولمم تعیبط رد زیچ همه هک

 یورین (هنحص یور دارفا هب هراشا) دارفا نیا ندب رد .دنراد یسیطاتغم یاهورین مه اهناسنا

 اب نم الاح .مزادنایب هیرگ هب ای منادنخب ار اهنآ مناوت یم نم زرگ نیا كمك اب هک دراد دوجو یسیطانغم

 ار وا ندب رگید راب هک یعقوم ات و دتفا یم هدنخ هب رایتخا یب وا .منک یم سمل ار درم نیا ندب زرگ نیا
 سمل ار درف ندب زرگ رس اب زابهدیعش درف سپس .دهدیم همادا هدنخ هب .منک سمل یسیطانغم زرگ اب

 .درک دیدش هدنخ هب عورش درف نآ ,دوب هدرک ینیب شیپ هک یروطنامه و درک

 تسا یتروص هب درف نیا ندب سیطانغم :دومن مالعا و تفر یرگید درف شیپ هب زاب هدبعش درف

 یاوق ددجم سمل اب هک یعقوم ات و دتفا یم هیرگ هب ,سیطانغم نیا اب وا ندب سمل ضحم هب هک

 زا تسرد المع مه درف نیا یوررب هب رجت .دهدیم همادا هیرگ هب ,منک لداعتم اروا ندب یسیطانغم

 جاوما و سیطانغم دوجو وا یارب درب ورق کف هب الا ارس لوو نفاق قاب نیا انا رفتآ
 دوجو مه دارفا ندب رد ًاعبط ورین نیا درک یم رکف و دوب ضحم تقیقح كي تانئاك مامت رد یسیطانغم

 اهینیچ همدقم نیا هتبلا .دنک هدافتسا ینامرد یاهراک یارب ورین نیا زا هک درک رکف رمسم .دراد

 مزیتونهیه شیادیپ یارب یا هیاب و ساسا ناونع هب هک دروآ دوجو هب ار یاهیرظن یلو دوبن تسرد
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 1 مزیتونپیه هچخیرات :مود شخب

 .تفرگ رارق هدافتسا دروم

 "«رتساگ» ردپو"«له» ردپ
 یریگ لکش رد و دوب نیو هاگشناد داتسا لاح نیع رد و سانش هراتس .شیشک كي له ردب

 رد و درک یم یگدنز ۱۷۹۲ ات ۱۷۲۰ یاهلاس نیب له .تشاد هدهع هب یمهم شقن رمسم راکفا

 هب ار سیطانغم تاعطقوا.دوب هدرک بسک یناشخرد یاهتیقفوم یسیطانغمتاعطقاب نارامیب نامرد

 .دادیم رارق رامیب كاندرد یاهتمسق یوررپ ار اهنآ و دوب هتخاس ...و هیلک .هدعم ,دبک .بلق لاکشا

 رب رتشیب وا ینامرد تامادقا ساسا هک دادیم صیخشت هنادنمشوه له ردب دسریم رظن هب

 لکش .تشاد هدهع هب ابر نهآ ار ینامرد شقن رگا اریز .ینامرد سیطانغم ات تسا یسانش ناور

 هک دوخ یاهراک شقن هب وا نیا راپ هه اب هاو شفت ای رتا نایم نیا رد تسناوت یمن اب رنهآ

 نآ شریذب و هبذاج ءاپرنهآ هب نداد لکش ابو تش اد یهاگآ تسا (نامیا رطاخ هب نامرد) ساسارب

 دشاب یمیدق و یودب یلیخ رکفت زرط كی نیا دسر یم رظن هب ارهاظ .درک یم رتشیب نارامیب یارب ار

 .تسا هدوب هارمه تیرشب اب هشيمه اعد و دیوعت مسلط هب داقتعا یلو

 نامرد رد وا تیقفوم نازیم .دوب قفوم .دشیم راکب تسد هک یعقومره ابیرقت له ردپ
 اب وا یاهراک .دما فعش و ناجیه هب له ردب یاهراک هدهاشم اب رمسم !دوب دصرد ۷۰ ات ۶۵ اهیرامیب

 ردب یاهراک هزیگنا هرایرد یخوش کكي .ت تشاد یگنهامه «یناویح سیطانغم» هنیمز رد رمسم هیرظن

 هب شیرتا ناکشزپ دنیوگ یم .تسه مه منهج یانعم هب سیلگنا رد ۲16۱ تغل .دراد دوجو له

 له هب دیاب نامرد یارب امش دنتفگ یم .دندرک یم یبصع ار اهنآ هک جالع لباقریغ و جمس نارامیب

 تغل یسیلگنا نابز رد !تسا له ردب «له» زا روظنم دندرک یم لایخ اهنا یلو دیورپ (منهج روظنم)

 یانعم هب له یئاملآ نابز رد یلو تسا سانش هراتس و شیشک كي یارب بسانمان یما له

 راک اب صوصخب «تسا انعم اب یمسا له ردپ نیوانع و اهراک مامت یارب هک تسا «ییانشور»

 نتشون لکش رد فالتخا یمک اب یسیلگنا رد هک «دیورف» تغل رگید فرط زا .وا یسانش هراتس

 قباطت دیورف یاهراک هفسلف اب هک تسا تذل و یداش ینعم هب یناملآ نابز رد ,دراد یبسانمان یانعم

 :فورعم كشزپناور و دنمشناد مان تخل نیا .تسا یناوج ینعم هب یسیلگنا نابز رد گنای تغل .دراد

 .تسا یمسم اب یمسا و درک حرطم ار «ددجم دلوت» هنیمزرد دوخ هیرظن هک تسا «گنای لراک» ینعی

 و دنراد قباطت شنابحاص یاهراک و یحور عضو اب هک دنراد دوجو یماسا زا یرایسب خیرات رد

 مهم شن .دراد دوجو اهتبحص نیا یارو رد هک یتقیقح .دنا هزمشوخ و بلاج اهقباطت نیا زا یخرب

8. Father hell 9. Father Gasner 

 «مجرتم» .تسا هدش هتخانش



 نیون یملع مزیتونپیه ۳

 یحور ظاحل زا وا .میناوخب هک یمساره هب ار كدوک نیاربانب .تسا مان هدننک قیوشت اي هدننک نیقلت
 دک ف مو ایمن اشک تھ نا زد

 یریگ لکش رد .درک یم یگدنز ۷۶-۱۷۲۷ یاهلاس رد رنساگ ردب مان هب هک رگید شیشک كي

 مسارم هب یلو تشاد لاغتشا ینامرد یاهراک هب مه رنساگ ردپ .تشاذگ ریثأت رمسم راتفر و راکفا

 یادر وا .تشاد یدیدش یشیامن هبنج و داد یم یدایز رایسب نغورو گنر حالطصا هب دوخ یراک

 تبیهاب دوخ ینامرد تایلمع ماجنا عقومرد درک یم تبحص نیت ال نایز هب رز دیشوب یم یزمرف

 یتلاح راجد اهنآ ,نارامیب سمل عفوم رد و درک یم لمح هناش یوررب ار یناشنرهاوج بیلص مامت

 .دش یم ع ورش رنساگ ردپ یلصا راک عقوم نیا رد .دنداتفا یم نیمز هب یا هدرم دننام و هدش شغ لثم

 اب و درک یم جراخ رامیب ندب زا .دوب هدش یرامیب داجیا ثعاب وا هتفگ هب هک ار یدیلب حدود ای وید وا

 نازيم .دادیم وا هب ییون یگدنز ای دروایم لاح هب اروا ,ناشنرهاوج بیلص اب وا دبلاک ددجم سمل

 .دوب هجوت لباق رایسب .دندش یم نامرد رتساک ردب هلیسو هب هک ینارامیب دصرد و

 یبهذنم یاه هبنج زا رتشیب یسیطانغم یاوق درک یم روصت .رنساگ یاهراک یبایزرا رد رمسم

 ادعب رمسم .دراد یسیطانغم تیصاخ .دریگ یم تسد رد رنساگ ردب هک یبیلص دوب دقتعم وا .تسا رثوم

 زا اصع ای زرگ هیبش یزیچ هب نآ لیدبت اب ار بیلص كيژولوئدیا و یبهذم هبنج شدوخ یاهراک رد
 نیا هب .درک یم هدافتسا .بیلص كي هن .ینهآ هلیم كي زا شدوخ هدننک نامرد یاههمانرب رد و درب نیب

 ینامرد شور كي وا شتایبرجت و تادهاشم هب هجوت اب و یناویح سیطانغم هیرظن ساسارپ بیترت

 .درک ادیب ترهش «میرمسم» هب ادعب هک درک یراذگ هیاپ ار ینیون

 رمسم شور
 الاح هک دش یم ادیب یا هدیدب ارثکا «نآ نایرج رد هک دوب نیا رمسم یاهراک رد بلاج هلأسم

 دامجنا تلاح هب یخرب .دندش یم جنشت راچد دا رفا زا یا هدع .میمان یم «روآ جنشت هات اا

 دندیدرگ یم هدرم لثم یلاح یب ای و فعض .شغ راچد مه یهورگ و دنداتفا یم (یسیلاتاک ) ینالضع

 عضو رد ,یریگمشچ تارییغت نودب مه دارفا زا یخرب هتبلا .دندرک یم هیومو هلان و هداتفا هیرگ هب ای

 .دیدرگ نايٻ نآ یاههناشن و مئالع هک دندش یم «نارحب» راجد ارثکا یلو .دندنامیم یفاب یداع

 هي درک یم یعس وا و دوب مزال نارحب هلحرم نیا زا ندرک رذگ ,ندش ملاس یارب رمسم رظن هب

 "".دنریگب رارق ینارحب عضو نیا رد یتعاس ۲-۳ هک دنک یفطاع كيرحت ار نارامیب یتروص

 رمسم لوق هب ای هسلخ شیادیب میظع شقن هب .هدش هدامآ پاج یارب مجرتم طسوت هک یرگید باتک ود رد .۱

 تروضص هب و نامیا ساسارب هک خیرات نارگنامرد مامت .تسا هدش هراشا الصفم یناهگان نامرد شیادیب رد «نارحی»

 هدافتسا هسلخ یعون داجیا زا ...و نانهاک ءاهیشابمیکح .نارگوداج هلمج زا .دننک یم نامرد ار دوخ نارامیب یناهگان

 زا هثیبخ حاورا جورخ ,ینامردراز مسارم یارب ,ناتسچولب هقطنم و ناگزمره ناتسارد ,مه ناريا بونج رد .دننک یم
 «مجرتم» .دننک یم لمع تروص نیمه هب ...و ندب



 ۳ مزیتونپیه هچخیرات :مود شخب

 رارق نارامیب كتكت یوربور ,نامرد نلاس هب شتافیرشترپ و هوکشاب دورو زا سپ رمسم

 یگنوگج ارد داد یم رارق دوخ تسدود رد ار رامیب تصش تشگنا ود هکیلاح رد و تفرگ یم

 نایب ار یتاحیضوت شدوخ ندب هب رامیب ندب زا و رامیب ندب هب شندب زا یسیطانغم هفرطود نایرج
 .تلاح نیا رد .دنا هدش روهشم «نداد ساب» هب هک درک یم یتاکرح هب عورش نآ زا سب .تشادیم

 یولج زا نییاب هب الاب زا ار ش شتسد تناتم و تهبا اب .دنک ادیب سامت رامیب ندب اب شتسد هکنآ نودب

 رارق نآ یرتمیتناسدنچ رد رامیب ندب فرط هب ار دوخ ناتشگنا كون و داد یم روبع رامیب تروص

 هک یتاکرح و دنکب یسیطانغم ار وا ندب .رامیب دبلاک هب یسیطانغم جاوما روبع الماک ات دادیم همادا

 اعدا .دندش یم نارحب راچد هک یناسک زا یرایسب .دندرگ رهاظ .دندش یم هدیمان «نارحب» مان هب

 .دنا هدش نامرد الماک اب و هدش دهب یلیخ نارحب همتاخ زا سب هک دندرک یم

 یندعم سیطانغم دننام نآ یارب و تشون «یناویح سیطانغم» هراب رد وات هل ات

 سیطانغم یون تاناویح و اهناسنا دبلاک رد د وب دقتعم وا .دیدرگ لیاف هعفاد و هبداج صاوخ

 ندب سیطانغم یبطق لداعت رد لالتخا درک یم روصت رمسم .تسا لرتنک لباق هک دراد رارق یناویح

 یاههناشنو راثآ هب ناوت یم یسیطانغم یگتفش | نیا حیحصت اب و ددرگ یم اهیرامیب شیادیب بجوم

 .داد نایاب .دشاب یرامیب نامه هک نآ

 «تکاب» زا هدافتسا

 یسیطانغم جاوما جورخ هیابرب وا یاهراک رد نامرد ساسا هک دوب رواب نیارب هشيمه رمسم

 هب هک ینارامیب هوبنا نتفریذپ هب رداق رمسم هک ییاجنا زا .درادرارق رامیب دبلاک رد لوخد و وا ندب زا

 .دریذپب ار رامیب یرتشیب دادعت دناوتب هک داتفا یا هراچ رکف هب نیاربانب .دوبن دندرک یم هعجارم وا

 نهآ هدرخ یدایز رادقم تکاب نیا رد .دیمان یم «تکاب» ار نآ هک درک یحارط ار یاهلول كي نیاربانب

 .دوب هدرک یسیطانغم ار اهنهآ هدرخ نیا ءاهنآ یوررب شناتسد تاکرح اب رمسم هک دوب هدش هتخير

 نآ رد مه رگید تافیرشت و اهیراک هزیر یخرب و دوب هدش هدیشک فارطا هب ییاههلیم تکاب نیا زا

 اب و دنتسشن یم ییاهتکمین یوررب فیدر دنچ رد گرزب تکاب نیا فارطا رد نارامیب و دوب هتفر راکب

 دنتفرگ یم رارق نامرد تحت دوش یم عطاس اهنآ فرط هب تکاب زا دش یم روصت هک یسیطانغم نایرج

 جاوما نایرج ات دنتفرگیم ار رگیدکی یاهتسد .دندوب هتسشن رگیدکی یولهپ هک نارامیب و

 لصا رمسم یاهراک هیلک رد هک تسا نیا بلاج رایسب هلأسم .دوش رارقرب هورگ رد رتهب یسیطانغم
 ای هثیبخ حاورا یعون هب هک ییاههدیقع زا و دوب مکاح «یناویح سیطانخم ینعی وا داقتعا دروم یملع

 هک یلاح رد نامرد للجم نلاس رد نارامیب .دوبن یربخ .دنیامن میهس نایرج نیا رد ار هبیط حاورا

 ات دنتفرگ یم رارق سیطانغم نایرج ضرعم رد یتدم و دنتسشن یم «تشاد دوجو هنحص رد یمک رون

 یسیطانغمو نینهآ ییاصع ای زرگ و تشاد نترب یناوغرا یلنش هک یلاح رد رمسم بسانم هظحل رد
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 و هوکشو راقو اب هک یلاح رد رمسم .دراذگ نلاس هب مدق مامت تهباو راقو اب درک یم لمح دوخ اب ار

 ندرب یارب نیا و درک یم اهنآ راثن «ساپ» دنچ تسد اب .تشذگ یم نارامیب لباقم زا مامت لالج
 .دوب یفاک - رامیب یغیلبت و یگنهرف هنیمز اب و دوب هدش مهارف هک یتامدقم اب هسلخ تلاح هب نارامیب

 ادیب یدوبهب نارامیب زا یدایز هدع .تلاح نآ زا ندشرادیب و نارحب شیادیپ زا سپ لاحره هب
 .تسا رودقم ی دا هب ام یارب نآ هیجوت هک دندرک یم

 ی رتسیه یرامیب و" ییانت- یناور یاهیرامیب هروم رب یکشزپ هعماج تاعالطا ام رصع رد

 هک دندیدیم مدرم اما دوبن سرتسدرد تاعالطا نیا رمسم رصع رد یلو هدرک ادیپ یدایز شرتسگ
 نارامیب دادعترب زور هب زور تهج نیمه هب .دننک یم ادیب یدوبهب وا یاهنامرد رثارب یدایز هدع

 راکمه كشزپ دنچ شزومآ هب میمصت .دوبن رامیب همه نیا یوگیاوج هک وا و دش یم هدوزفا رمسم

 تک

 ای وا هب نارامیب تسین مزال نامرد یارب موزل هک دیسر هجيتن نیا هب رمسم یتدم زا سب

 مامت تافیرشت اب رمسم .دنوش یسیطانغم یعون هب تسا مزال اهنت و دننک هعجارم یرگید تسیرمسم

 قیرط زا و دنتسشن یم تخرد درگرب نارامیب طیارش نیا رد .درک یسیطانغم یکزاب رد ار یتخرد

 نامزد نآ بیقعت رد و نارحپ تلاع راچد و هدش یسیطاتغم ,تخرد زا هعطاس یسیطاتغم جاوما

 .دندیدرگ یم

 دوب هدرک بسک رمسم هک یرابتعا و ترهش هب طیارش نیا رد هک تسا هداس سک ره یارب

 .دیامن گرد ار ناکشزپ رياس زیما تداسح تاساسحا و دشیدنايب

 هناک ولم نویسیمک

 وا یاهراک هب مدرم زا یدایز هدع و دوب هتفرگارف ار هیسور هلمج زا ابورا مامت رمسم ترهش

 رمسم یاهراک لوصا دروم رد یتاداقتنا و تاماهبا هک ییاجنا زا .دندادیم ناشن ناوارف قایتشا

 یاهراک ییایشزرا و یسررب رومأم یتنطلس یلاع نویسیمک كي هسنارف هاشداب فرط زا .دوب حرطم

 تک رش (هیزاوال هلمج زا) هسنارف نادنمشناد نیرت هتسجرب زا یا هدع هک نویسیمک نیا رد .دش وا

 ناونع هب عقوم نآ رد هک نیلکنارف نیماينب اکیرمآ فورعم دنمشناد و عرتخم رطن تحت .دنتشاد

 .دنتخادرپ یسررب هب هدوب راکب لوغشم هسنارف رد اکیرمآ ریفس

 یکی طسوت نیلکنارف نیماینب یصخش لزنمرد یلو دوب ترفاسم لاح رد رمسم ,ماگنه نآ رد
 رد نوینسیمک .دیدرگ رازگ رب تکاب اب ینامرد هسلج كي «نولسد زلراچ» مان هب رمسم نادرگاش زا

 نیا رد هک درک دییات و درمش دودرم ار «یناویح سیطانغم» مان هب یزیچ دوجو شراک یاهزور نیلوا

 یاهیتحاران رثارب هک دنتسه یمسج رهاظ هب ضارما زا یهورگ «كيتاموسوکیاس» ای ییانت یناور یاهیرامیب . ۲
 «مجرتم)») .دنا هدش داحیا ینیقلت و یئاور
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 راک هوحن و یرونت .ع ومجم رد یلو دراد دوجو یهیجوت لباقریغ و بلاج یاههدیدب ینامرد متسیس

 .درک مالعا شزرا یب ار رمسم

 رکفت هوحن ساسارب رمسم یاهراک یانب هک دوب هدرک هدیقعراهظا نیلکنارف نیماينب صخش
 هک دوب هدرک كرد ار یبلاج هتکن نیلکنارف اجنیا رد .دریگ یم تروص تاسلج نیا رد ناگدننک تکرش

 مهم هتکن نیا اهنآ یلو دیدرگ دراو یکشزب رد «ییانت - یناور» یاهیرامیب ناونع هب دعب نرقود

 و دندادن نآ هب ار مزال یاهبو دنتشاگنا هدیدا یدودح ات دندوب هدید رمسم یاهراک رد هک ار ینامرد

 راه اور وا سم ی تا اس شاش اک .دنتخاس رابتعا یب اررمسم یاهراک ٌامسر

 ار سیراب رمسم ات دش ثعاب نایرج نیا .دیرب وا زا مه مدرم هماع هجوت و دامتعا هجیتن رد و دنداد

 .دنارذگب سیئوس رد ار رمع نایاب هرخالاب و دنک كرت

 زا رتمک یتح دایز نیعجارم نتشاد و ترهش دوجو اب و دوب فیرش یناسنا رمسم لاحره هب
 و ینامرد تامدخ هئارا هارزا لوی بسک هب یزاین الوصا رمسم .دوب لوب نتفرگ رکف هب ناکشزپ ریاس

 رادلوپ هداعلا قوف شرسمه مه و دوب دنمتورث رایسب هداوناخ كيزا شدوخ مه اریز ,تشادن یکشزپ

 رسارس رد ناگیار ینامرد تامدخ هئارا یارب هاگنامرد دنچ شتیب وبحمو ترهش نامز رد رمسم .دوب

 ...دراد دوجو وا یگدنز هراز یددعتم یاههناسفا لاحره هب .دوب هدرک سیسات روشک

 ""ایراف هبآ

 بهار كي هک مینک یم دروخرب رگید هتسجرب تیصخش كي اب مزیتونپیه یلماکت ریس رد

 هک دوب دقتغم ایراف .درب ولج هب ار مسیرمسم مدق كي هک دوب (۱۸۱۹-۱۷۶۶) ایراف هبا مان هب یلاغترب

 اهتسیرمسم ای اهروزیتاينام وا رظن هب !سیطانغم یورین هن تسا «رکف زکرمت» مسیرمسم ساسا

 .تسا نارامیب رد یرکف دیدش زکرمت داجیا .دنهدیم ماجنا هک یراک هناگی

 رد ار «هبیرغ مولع» و اگوی وا دندرک یم لایخ مدرم . .دوب زیمآرارسا یتیصخش یاراد ایراف

 یلو دشاب هدش جراخ ایورا زا وا هک تش تشادن دوجو یلیلد دنچره تا هتف کاو تر: قزخف

 .دهد رییغت ار هعماج تامهوت ای تارکفت نیا ات تشادن مه یاهقالع

 قیمع رایسب یهاگن و هتفردوگ ینامشچ .هنوگ ضاترم یا هفایق ,رغال و دنلب یدق ایراف هبآ

 هی نا تلا مهو دوپ ورق راس زا یا هلاه رک وا تضخ یو هزت نوبت تاد

 وا :دوب تروص نیا هب ایراف راک شور ساسا .دوب هدروآ دوجوب هعماج رد شتیلاعف یارب یدعاسم

 اهنآ حالطصا هب و درک یم هاگن هدننک هعجارم دارفا نامشچ رد دوخ یاریگ هاگن اب یتدم یارب ادتبا

 ,رفن ۵ ره زا .«باوخب» دروآ یمرپ دایرف بسانم هظحل كي رد دعب و درک یم بوکخیم دوخ یاج رد ار
 زا یا هلمج .دنتفریمورف .دش یم هدیمان یرمسم نارحب هک هچن دننام یباوخ هب رفن ۳ شور نیا اب

13. ۸06 3, 



 نيون یملع مزیتونپیه ۶

 م

علاقوف و تسا وا تایبرجت و تادهاشم هجیتن هک تسا هدنام یقاب ایراف
 :تسا بادج و بلاج هدا

 رمسم هیرظن «!درک هجلاعم ار نارامیب مه و رامیب ار دارفا ناوت یم مه نوسفا اب دسر یم رظن ه»

ردوخ رابتعا و ریثأت مه زونه یملع مزینونپیه رصع رد ینعی ام رصع رد یناویح سیطانغم هراب رد
 زا ا

 و تلوهس اب دنناوت یمو دنراد یرتشیب یورین و تردق دارفا زا یخرب هک دندقتعم مدرم و هدادن تسد

 .دنهد رارق ریثات تحت ار نارگید یرتشیب قمع

 و دارفا رد یسیطانغم یاهورین دوجوب لئاق هک مه مسیرمسم یروئت لصا لاحره هب

 زا یدایز هدع و هدادن تسد زا زونه ار دوخ تیلباق و رابتعا «تسا رگید درف هب یدرف زا ینکفاوترپ

 یحور یاهبتکم و یکیزیفاتم یاه هدیقع زا یضعب یریگ لکش رد و دندقتعم نآ هب یتروص هب مدرم

 ا هد وی رتوم

 "؟دیرب رتک د نارود

 ات ۱۸۴۲ یاهلاس هک تسا مزیتونییه خیرات رد رگید مهم ینامز هدودحم كي دیرب نارود

 نیریاس لثم هک دوب یسیلگنا كشزپ كي (۱۸۶۰-۱۷۹۲) دیرب زمیج .دوش یم لماش ار ۰

 زا یکی یاهراک هدهاشم .دوب هدناوخ هنیمز نیا رد یباتک دنج و هدینش مسیرمسم هرابرد یبلاطم

 كي .دوب یکشرپ مشچ صصختم دیرب .دوب هجوت بلاج رایسب وا یارب «نتنوفال» مان هب اه تسیرمسم

 وا ات دوش هریخ ینارون غارچ كي هب هک داد روتسد وا هب دوب رامیب كي هنیاعم لوغشم هک یلاح ردزور

 وا و دز رد هب یا هبرض یسک ناهگان .دنک صخشم ار وا نامشچ یاهکمدرم لمعلاسکع دناوتب

ب نیاربانب .تسا هدرک شومارف و هتشاد رارق یدرف اب هک دمآ شدای
 تدم وا هک داد عالطا ضي رم ه

 .دیماجنا لوط هب یمک مود رامیب اب تبحص .درک دهاوخ تعجارم یدوز هب وا و دنک ربص دیاب یمک

 هریخ ینارون عبنم هب «دیرب رتکد ندمآ ات تسا بوخ «تقو رد ییوج هفرص یارب درک رکف لوا رامیب

 تشادنرب مشچ رون عبنم زا نیاربانب .دریگب تروص رتهب وا یاهکمدرم سکلفر یریگ هزادنا ات دوش

 تساوخ یم .تشگررب هنیاعم قاتا هب یتقو و دش ینالوط مود رامیب و دیرب یوگتفگ .دش هریخ نآ رد و

 هدز شکشخ حالطصا هب ینارون عبنم هب هریخ نامشچ اب رامیب دید هک دنک یهاوخرذع لوا رامیب زا

ع اب و ناوارف قوش اب دیرب .تسا هتفرورف هبدج و هسلخ تلاح هب ای و تسا
 هک یکشزپ بطم هب هلج

 هریخ رثارب هک یرمسم هسلخ دروم كي هدهاشم یارب تساوخ وا زا و تفر دوب وا بطم رواجم رد

 هریخ ضیرم هب یتدم شراکمه و وا .دیايب وا بطم هب ,هدش داجیا رامیب كي رد غارچ كي هب ندش

بجعت لامکاب .تشاد ار شراکمه اب هرکاذم دصق دیرب هک یتقو و دندش
 ابیرقت مه وا هک درک هدهاشم 

قتسمریغ نیقلت و یرون عبنم رد وا ندش قیفد!تسا هتفرگ رارق هسلخ تلاح رد
 تفد هکنیا رد ديرب می

هساخ درف كي دوجو و دوش یم هسلخ شیادیب ثعاب یرون عبنم رد
 نیارب یلیلد ناونع هب رگید هتفر

14. Dr. Braid 
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 .تسا هدوب رثوم تلاح نیا شیادیب رد وا رانک رد تیعقاو

 ناگمه یارب عقوم نآ ات هک هتفای قیفوت یا هدیدپ كرد هب وا هک دش هجوتم یشوهزیت اب دیرب
 ور و ی و !e E .دوب هتخانشان

 ادیپ اهکلپ رد فیرظ ییاهشرپ تاظحل نيا رد . .دش یم هریخ هژوس نامشچ رد یتدم یارب نتنوف ال

 رد نارگشیارآ و مدرم شفک رد ناشافک هک یروطنامه .دیخرچ یم الاب فرط هب مشچ ج هرک و دش یم

 نامشچ رد یرتشیب تقد اب زین ا .دن وش یم قیفد یرتشیب ینیب كزان و تقد اب دارفا یوم مرف

 .تسا هدرک یم تقد .دنک باوخ ار وا تساوخ یم نتنوفال هک یا هژوس

 باوخ هب ینارون هطقن كي هب ندش قیقد اب ار دارفا ناوت یم هک دیسر هجیتن نیا هب دیرب

 تاراکتبا زا مزینونپیه تغل نیاربانب .درک هدافتسا مزیتونپیه هملک زا تلاح نبا یارب وا .درب ورف

 رت نشور و رت فافش ار باوخ نیا وا .دهد یم «باوخ» ینعم هک تسا نیتال هملک كي زا قتشم و دیرب

 هیبشت باوخاب هدشرکد تلاح فیصوت هک درک ناعذا یتدم زا سب و درک هیجوت یلومعم باوخ زا

 ادیپ تیمومع و تیلوبقم ردقنآ مسا نیا یلو دنک ضوع ار نآ ت تشاد دصق و تسین یتسرد و بلاج

 اب طابت را باوخ اب مزیتونپیه تلاح تقیقح رد .مینک یم هدافتسا ندا مه ام زونه هک دوب هدرک

 زا رظندروم تلاح شيادیب یارب یا هطقنرب ندش هریخ دننام حالطصا نیا یلو درادن یهباشت

 .تسا وا یاهراگدای

 هب ینویزیولت و ییامنیس یاهملیف رد هک تسا دایر ردقنآ دیرب یاهراک ریثأت زونه امرصع رد
 كيرب ندش هریخ اب ار مزیتونپیه تلاح .دشاب یمزیتونپیه هسلج كي نداد ناشن هب زاین هک یماگنه
 .ینارون عبنم كی هب ندش هریخ اب فلتخم دارفا هک دش هجوتم ديرب .دنهدیم شیامن ناشخرد هطقن

 هاگن اهنت هک دش هجوتم جیردت هب ديرب هتبلا .دنوریمورف هسلخ تلاح هب تعاس ۲ ات هقيقد ۳ نیب

 و یگنهرف هنیمز و روزیتونپیه تانیقلت هکلب .تسین هسلخ شیادیپ ثعاب ینارون عبنم هب ندرک
 نارود رد صوصخب ءار هبرجت نیا دارفا زا یخرب دیاش .تسا رثوم هطبار نیا رد مه درف یداقتعا

 هسلج دنچ .مزیتونپیه باتک كي هعلاطم زا سپ یگلاس ۱۴ دودح رد نم دوخ .دنشاب هدرک .یناوجون

 ما هلصوح هک دوب نیا نآ هجیتن اهنت یلو مدش هریخ كچوک ینارون مسج كيرب ینالوط تدم یارب

 .دوب اهنیرمت نيا هدیاف اهنت نیا !تفررس

 مه یظفل یاهنیقلت .هدش هریخ ینارون مسج كيرب هک یدرف هب رگا دش هجوتم یدوز هب دیرب

 ۳ .دریگ یم شباوخ دراد جیربت هب و دوش یم هتسخ مک مک دراد وا هک دوش هتفگ وا هب الثم ,دوشب

 هب جیردت هب وا نیقلت كمك اب و درب یم نیب زا ار وا تمواقم و هتسخ ار رامیب ینارون مسجرب هریخ

 .دور یم پأوخ
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 !؟لیدسا رتکد و نستویلا رتکد
 مه وا هک تشاد دوجو زین یرگید ناشخرد هرهچ كي درک یم یگدنز دیرب هک یا هرود رد

 نستویلا رتکد وا .درک یم هدافتسا یکشزپ تامدخ رد عیسو روط هب مزیتونپیه زا المع و دوب كشزب

 شقن مزیتونهیه یناهج یفرعم رد" تسیئوز مان هب یا هلجم راشتنا اب نستویلا .دوب (۱۷۹۱-۱۹۶۸)

 .تفرگ رارق یتمرحیب ورازا دروم شکشزیناراکمه فرطزا عیسوو دیدش تروص هب یلو تشادیمهم

 كي هک تسا (۱۸۵۹-۱۸۱۸) لیدسا زمیج رتکد ,مزیتونپیه خیرات رد رگید راختفارپ مان كی

 .داد یم ماجنا یکشزپ و یحارج تامدخ ناتسودنه رد یزارد نایلاس و دوب یدنلتاکسا كشزب

 اب «تسیئوز» همانزور هعلاطم قیرط زا یلو دوب هدیدن ار مزینونپیه ه.اج ای اضخش هاگچیه لیدسا

 .دوب هدش انشا مزیتونپیه

 مزیتونپیه زا اهیحارج ماجنا یارب هتکلک رد وا .تشادن دوجو یشوهیب الاح لثم نامز نآ رد
 كمك هب ار كچوک یحارج نارازه و گرزب یحارج ۰ ۰ وا .درک هدافتسا یشوهیب ناونع هب

 دوب دصرد ۰ دودح رد گرزب ای یاهیحارج رد ریمو گرم نازیم عقوم نآ رد .داد ماجنا مزیتونپیه

 اب !دندرک یم رمع رتشیب .دندش یمن یحارج رگا .دندش یم یحارج نامرد یارب هک ینارامیب رثکا و

 رد لیدسا .دیسر ۵ دودح هب لیدسا رتکد نارامیب رد ریمو گرم نازیم مزیتونپیه زا هدافتسا

 هلاقم نیا پاج و تشون «ناتسلگنا یکشزب هلجم» یارب یا هلاقم یو تعجارم

 وا یزیمآ تناها یاهنروص هب یسیلگنا ناکشزی و دروآ دوجوپ نآ هدنسیون یارب یدایز یاهیتحاران

 دراو نایز وا لقع هب یریسمرُک قطانم رد ندرکراک یتدم دندرک مالعا و دنداد رارق رخسمت دروم ار

 .دنک یم حرطم ار گرزب یاهغورد نیا تلع نیا هب و هدرک

 كی ار درد و دندرک موکحم ندرک دردیب یارب ار مزیتونپیه زا هدافتسا ناکشزپ زا یخرب

 حورو مسج یافص یارب درد ساسحا هک دندرک مالعا اهنآ .دندرک یفرعم رطخدض یعیبط تمالع

 نودب .دیناسر نایاپ هب ار دوخ رمع رخآ یاهلاس رطاخ یگدرسفا اب .هدش ماندب لیدسا .تسا مزال
 ۱ .دوشب وأ ناشخرد و شزرارپ فشک هجوم یسک هکنيا

 و دن دش فرصم رازاب اوا جیردن هب درددض و یشوهیب یاهوراد مهدزون نرف همین رد

 فرطرب اب البق هک یناسک نامه .درک ادیب یعیسو تیلوبقم ناکشزی فرط زا اهوراد نیا فرصم

 و عیسو دربراک رد .دندرک یم تفلاخم یفسلف و یملع تاهیجوت اب مزیتونپیه قیرط زا درد ندرک
 !دندادیمن هار دوخ هب یدیدرت درددض ییایمیش یاهوراد باسح یب

 یشوهیب و درددض یاهوراد فشک

 رارق هدافتسا دروم روا هدنخ زاگ» ناونع هپ و یشیامن یاهراک یارب ادتبا تزا دیسک ا
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 یاههراباک رد ای رباعم رد یریگ هکر عم یارب مسی رمسم و مزیتونپیه دننام دارفا زا یخرب و تفرگ یم

 نیا هب یکپ دنچ هک یدارفا زا یضعب .دننک مرگرس ار نایچاشامت ات دندرک یم هدافتسا نآ زا ,هنابش

 هب تسد دوب نکمم هاگ و دندرک یم ندیدنخ هب عورش یاهناقمحا تروص هب ادتبا .دندز یم زاگ

 ار اه هدیدپ نیا مامت نایچاشامت .دنوش نیمز شقن لاحیب و شوهبب ای دننزب مه یراو هناوید تاکرح

 و درددض تارثا هجوتم ناکشزپنادند اهدعب .دندرک یم ریسفت ناوارف فعش و یشوخرس شیادیپ اب

 یتدم زا سپ .دندرک یکشزپنادند هدافتسا نآ زا مهدزون نرق یاههمین زا و دندش نآ روآ یشوهیب

 .دن دش فشک مه «رتا» و مرفورلک

 یحارج تایلمع یارب مزینونپیه زا اسآ هزجعم تروص هب ناتسودنه رد لیدسا هک یعقوم

 یاهیمخز .تشاذگ یم رس تشب ار یلخاد یاهگنج ترارمرب نارود اکیرمآ درک یم هدافتسا

 هب شش اد زا کان تیفاغ تا ھت سکعنم «هتفر داب رب» فورعم ملیف رد هک یروطنامه یگنج

 هرا ار هدش دساف یاضعا .سناش هب دیما اب و دندناشون ئم یکسیو یمک هدروخریت نازابرس

 اکیرمآ هب لیدسا یاهراک رگا دینک روصت .دنتخاس یم جهراخ تقشم و درد اب ار هلولگ ای دندرک یم

 ۱ .دش یم یریگولج ییاهجنر و اهگرم هچ زا .دشیم شرازگ

 .مدرم هماع یلو .دندرک لابقتسا اهنآ دربراک زا رب شوه یاهوراد شیادیپ اب ناکشزب دنچره

 ات دش ثعاب اهوراد نیا كمك هب ایروتکیو هکلم نامیاز .دنتشادنپ یم روآ تشحو و عوبطمان ار اهنآ

 .دنکب كشزپزا ار اهنا زیوجت یاضاقت سکره و دشاب نارگید یارب ییوگلا «هکلم یسح یب» ترهش

 روط هب .دنشاب هتشاد یشوهیب یاهوراد هراب رد یدایز تاعالطا هکنآ نودب رصع نیا رد ناکشزب

 تارطخ زا هن و تشاد یعالطا ندب لمحت نازيم زا هن یسک .دندرک یم هدافتسا اهنآ زا هدرتسگ

 مرفورلک ای رتا اب هچراپ ای هبنپ زا یگرزب هلولگ عقوم نآ رد .دوب علطم یشوهیب یاهورادزا ندب عابشا
 یوراد زا یرادقم هاتوک ینامز لصاوف رد مه دعب و تفرگ یم رارق رامیب ینیب یوررب و هدش هتشغآ

 و ناکشزپ اهنت هن .تفای یم همادا یحارج هرود مامت رد راک نیا و دش یم هتخير هبنب یوررب یشوهبب

 یاهکینکت زا هدافتسا اب ناکشزپ .دندش یم لوغشم یشوهیب راک هب مه اهمدختسم هکلب ناراتسرپ

 تلع هب یدایز دراوم رد نارامیب یلو دندرک یم لمع ار نارامیب ,دنتسنادیم هک یا هتفرشیب یحارج

 اهکرم نیا لماع طلغ یشوهیب زا یشان ضراوع هک تسنادیمن یسک و دندرمیم یا هتخانشان

 تروص هب ناحارج هلمج نیا نامز نیا رد و تشاد همادا مه متسیب نرق لوا ههد ات نایرج نیا .تسا

 نایرج نیا رکذ زا دصق !درم رامیب یلو دیدرگ ماجنا یبوخ هب یحارج :هک دش یم لوق لقن یخوش
 هب و دوش هتشاگنا هدیدان لیدسا ناشخرد فشک ات دش ثعاب ,نردم یشوهیب شیادیب هک دوب نیا

 تسناوت یم یکشزب رد مزینونپیه دربراک نامز زا ههرب نیا رد هک یلاح رد .دوش هدرهس یشومارف

 .دشاب رثوم و زاسراک رایسب
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 دیدرگ رادیدی نیفلت رصع «دوب ینآرون عبنم كي هب نتخود مسج نارود هک ديرب هرود زا دعب

 شقن هب و دیدرگ یقلت تیمها اب رکف زکرمت شقن رگید راب .هرود نیا رد ۱٩۹۱۰(. ات ۱۸۶۰)

 نآ و دوب هدش یفرعم البق هک یمهم اسم هب ,نیارب هوالع .دش فوطعم یرتشیب دیکات روزیتونییه

 جیردن هب و دش هجوت ینارون عبنم هب وا نتخود مشچ زا رتشیب «دوب هژوس زک رمت تردق هب نداد تیمها

 .دمآ تسدب یرتشیب قیفوت یملع مزیتونپیه مهف رد ,یرگید تاکن فشک اب

 ۱۷«وکر اش» تایرظن و شقن

 رد ار یعیسو ینیل اب تاقیقحت «وکراش» یوسنارف فو رعم باصعا صصختم ۰ دهد رد

 ادص هب لیبق زا یبصع دیدش تاکیرحت كمك هب وکراش .دادیم ماجنا باصعا یاهیرامیب هنیمز

 ار یکیرتسیه نارامیب رو رب رایسب عارچ كي یناهگان ندرک نشور اپ سوقان كي یناهکان ندزوآزت

 دقتعم وک راش .درب یم و رف «یسیلاتاک» ینالضع ضابقنا اب هارمه یا هسلخ تلاح هب سا ی رنو

 زا یا هناشن مزیتونپیه تلاح و دنراد ار ندش مزیتونپیه تیلباق یرتسیه هب التبم نارامیب اهنت هک دوب

 نارامیب اب ارثکا ای اهنت وکراش هک ییاجنآ زا لاحره هب .تسا یرتسیه عون زا یبصع یرامیب دوجو
 وکراش .دوبن ریذبناکما وا یارب شا هیرظن هرابرد قیقحت و یسررب .تشاد راکورس كيرتسيه

 نیارب راشف ای كيرحت اب نیاریانب .دنتسه مزیتونپیه هدننک دیلوت ,ندب طاقن زا یخرب هک تشاد داقتعا

 راشف اب هک یلاح رد هک دوب دقتعم وک راش .مینکب یمزیتونییه تلاح دیلوت درف رد میناوت یم ,زکارم

 یراک یظفل تانیقلت .مینک هسلخ دراو ار وا هظحل دنچ رد میناوت یم رامیب یبصع متسیسرب یناهگان

 رک یه تا استوک ی لا اش تشاد مه یرگید بیرغ و بیجع دیاقع وکراش .تسا دیاز

 «ثشزب دنچ هب شنایرظن تحص نداد ناشن یارب هسلج كيرد وا .درادن ییاونش تردق رامیب ای هژوس

 اب نم الاح .نایاقآ :تشاد راهظا .دندوب هدش عمج یکیرتسیه رامیب كی تخت یالاب رب هک یلاح رد

 لمع مه تروص نیمه هب و منک یم داجیا وا رد ندش جلف تلاح ,رامیب نیا یوزاب هب یا هب رض ندز
 وا یظفل نيقلت رثارب تلاح نیا هک تسنادیمن وکراش یلو .دش رهاظ رامیب رد ندش جلف راثآ و درک

 .هب رض رثارب هن تسا هدش داجیا

 دارفا حور ,مزیتونپیه تلاح رد دندرک یم لایخ هک یمومع هدیقع رانک رد تاروصت عون نیا

 نامز نآ رد هک دوب تلع نیا هب دریگ یم رارق روزیتونپیه هدارا تحت ای دوش یم جراخ ناشندب زا

 حالطصا هب و هدرکن هب رجت ار نارحب ای هسلخ تلاح ناشدوخ هاگچیه اهتسیرمسم ای اهروزیتونپیه

 یتسردات دیاقع اهروزیتونپیه دوخ یتح نیاربانب .دنتسیرگن یم نورد زا هن «نوریب زا (زبن ونپیه 3

 .دنتشاد مزیتونپیه در
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 وا حیحصان تایرظن و تسا یکشزپ مولع ناشخرد ناگراتس و غباون زا وکراش كش نودب

 نیا اب .دوب نامز نآ رد یژولویزیف و یسانش ناور یفاک تفرشیب مدع تلع هب رتشیب مزیتونپیه هراب رد
 دامجنا) یسیلاتاک حطس هس هب ار مزیتونپیه ریثأت نازیم هک دوب یدنمشناد نیلوا وکراش دوجو
 دارفا زا یخرب هک یعیاش تلاح) یدرگباوخ ای مسیلوبمانموس و (یگدولآ باوخ ) یژراتل ؛(ینالضع

 ماجنا ار اهراک یخرب هدارا نودب و دنزیخ یمرب رتسب زا یهاگ ادوخان و باوخ تلاح رد اهبش

 هتفر مه یور .درادن ینادنچ رابتعا رگید ام رصع رد یدنب میسقت نیا هتبلا .درک میسقت (دنهدیم

 زرط نیا رتشیب و دوبن اشگ هار مزیتونپیه هنماد رد ,یبصع یاهیرامیب هنیمز سکعرب وکراش تایرظن

 .تسا باوخ یعون مزیتونپیه هک درک یم تیوقت ار رکفت

 ۱ باهنرب

 (۱۹۱۷-۱۸۴۲) مياهنرب و (۱۹۰۴-۱۸۲۳)""تلوبیل یاهمان هب وکراش نارصاعم زا رفنود

 رد وک راش زا رتشیب اهنآ .دندوب رتولج ماگدنچ لقاال ای دنتشاد مزیتونپیه زا یرت قیمع تشادرب

 دارفا یریذپ مزیتونپیه نازيم هک دش مهم ع وضوم نیا هجوتم میاهنرب .دنتشاد شقن مزیتونپیه لماکت
 هک ییاهشور .دنراد توافت رگیدکی اب .دنهدیم ناشن هک مه ییاهلمعلا سکع و تسا توافتم یعیبط

 ینامردمزیتونپیه یاهكينيلك رد نونکا مه هک دراد ییاههار هب یدایز تهایش .درب یم راکب میاهنرب
 نینط اب و هتسها و هدرمش ,مارآ تاملک اب مزیتونپیه شيادیب یارب ندرک نیقلت .دنوریم راکب

 .تسا وا تاراکتبا زا یبال یی ال

 یاوق نت شاد هب رهاظت و «ینیبیوقدوخ» و «ییامنردلق» تاکرح زا یخرب اب هتشذگ رد

 تاکرح هئاراو تشحو داجیا و ادصورس كمك هب ای دندرک یم مزیتونهیه ار «فیعض» دارفا .ییوداج

 .دنتخادرب یم اهراک نیا ماجنا هب بیرغ و بیجع

 تالمجو تاملک هئارا و ندرک سکالیر كمك هب و رامیب تقفاوم اب و هزاجا اب مزیتونپیه هئارا

 باوخ تلاح هب هژوس ای رامیب ۱ یب رد و تسا ییالال یاون اب هباشم هک شخب نیکست و مارآ

 هب .ینامرد مزیتونپیه یاه كينيلك رد مه ینونک طیارش رد و تسا میاهنرب تاراکتبا زا دور یمورف

 .دریگ یم ماجنا تروص نیمه

 "*هئوک لیما

 هئوک ليما یوسنارف كشزپوراد دش رهاظ نيقلت هرودرد هک یناگتسجرب زا یکی

 «موش یم رتهب و رتهب نم تروص ره هب و هنیمز ره رد زو رره» :وا فورعم هلمج .دوب (۱۸۵۷-۱۹۲۶)
 یارب هدرک ادیب ترهش" "«مسیا هئوک» مان هب هک وا ینامرد شور .تسا روهشم وا دوخ هزادنا هب

18. Bernheim 19. Liébeault 20. Emile 6 21. 0 



 نیون یملع مزیتونهیه 0۲

 .تشاد یتدم هاتوک ششخرد و غورف اکیرمآ رد ۱۹۲۰ یاهلاس رد و هسنارف رد هاتوک یتدم

 هناخوراد رد یژور وا .دمآ لیات دوخ ناشخرد رایسب فشک هب یقافتا تروص هب هئوک لیما

 ؟درادن دوجو نم درد یارب ییاود ایآ :دیسرپ هئوک زا و درک هعجارم وا هب یرامیب هک دوب هتسشن دوخ

 یکشزپ عضو رد یلاکشا هچ .ما هدروخ یا هدرک زیوجت میارب هک ار ییاهردوپ و اهتیرش مامت نم
 .دیدح یوراد كي ارج :داد باوج هئوک ؟درادن دوجو نم نامرد یارب ییوراد ابا ؟دراد دوجو زورما

 نیا یهاتوک تدم رد منک یم لایخ نم .تسا هدیسر نم تسد هب سیراب زا یگزات هب و هدش عارتخا

 نیا ايب .یوش یم بوخ وت یدوز هب هک متسه نئمطم نم .دنک نامرد ارت یاهیتحاران و اهدرد وراد
 .یوش یم بوخ املسم ,نک ناحتما و ربب و ریگب ار وراد

 ار هئوک و دمآ هناخوراد هب نانک صقر یو ناوارف فعشو یداش اب رامیب نآ دعب زور دنج

 هب ات نم هک تسا ییوراد نیرترثزم و نیرتاسآ هوجعم وراد نآ هک تفگ و تخاس علطم دوخ نامردزا

 هچ :درک رکف شدوخ شیپ رامیب نتفرزا سپ و دش بجعت راجد هئوک دوخ عقوم نیا رد .ما هدید لاح
 هدش هئارا یوراد لومرف اهنت هن وا ؟تسا هدشاسا قرب نامرد نیا ثعاب هک هدوب وراد نیا رد یزیج

 اب و دومن ددجم یسررب مه ار نأ ییوراد بیک رت دوخ یهاگشیامزآ شور هب هکلب .درک هعلاطم ار

 یزادرپ لایخ اب یتح .وراد بیکرت رد دوجوم مالقا زا كي چیه هک دیسر هجیتن نیا هب تريح لامک

 راک رد ییاسآ هزجعم یوراد هنوگحیه نیاربانپب .دشاب هتشاد یرامیب نآ نامرد رد یشقن دناوت یمن

 دای هب رامیب اب ار دوخ لبق زور دنچ تارک ادم هنادنمشوه هئوک !دوب هدش بوخ رامیب یلو .تسا هدوبن

 رامیب یحور عضو و متفگ ار تالمج و تاملک نیا مهنم در ار اهفرح نیا رامیب :تفگ دوخ اب .دروآ

 هجیتن نیا هب رامیب و شدوخ یاهتبحص یسررب زا سی وا .دوب نینچ زین وراد تفایرد زا دعب و لبق

 !تسا هدوب «نیقلت» .هنیمز نیا رد اسآ هرجعم و زیمارارسا یوراد اهنت هک دیسر

 زونه دوجو اب هک دش.لیان یفشک هب هجیتن رد و تخادرب هعلاطم هب هعقاو نیا زا سب هئوک

 كی بیترت نیا هب .تسا یمزینونپیه مولع خیرات رد یرشب درواتسد نیرت میظع .شندنام هتخانشان

 دراد یرثا یسیطانغم یورین هن مزیتونپیه رد :دنوریم هژر ام نهذ رد میاهنرب و دیرب تاملک رگید راب

 راک رد روزیتونپیه تردق مان هب یا هلأسم ...روزیتونپیه تسد زیمآر ارسا تاکرح و ذفان نامشچ هنو

 رد یگنهامه و زکر مت داجیا روزیتونپیه رنه و شقن .تسا هژوس ینهذ تلاح مهم هلأسم هکلب .تسین
 یریذپ نیقلت هک تسا یتالیهست داجیا رد روزیتونپیه رنه ,رگید ترابع هب ای .تسا هژوس یاهراک

 مهم هلأسم اهنت .تسا هژوس هب تانیقلت .تسا هلأسم دیلک هک هچنآ .دنک یم رتشیب ار هژوس ای رامیب
 .درک حرطم ینشور هب و دیناسر جوا هب ار ملع نیا هئوک و تسا یظفل تانیقلت نیمه
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 ""ینیقلت دوخ
 تیقفوم لماع :دوب دقتعم وا .دنک هئارا مزیتونهیه همیمز رد ار دوخ تایرظن تفرگ میمصت هئوک

 نیا رد مهم لماع هکلب .تسین دنک یم نایب روزیتونبیه هک یتاملک و تالمج مزیتونپیه هنیمزرد

 تالاح نیا هب هجوتاب نیاربانب .تسا هژوس دوخ نهذ طسوت اهنآ لربق و بلاطم نیا شریذپ ,هنیمز

 .دنرادن رگیدکب اب ینادنچ توافت سفن هب نیقلت و مزیتونهیه

 نیقلت شدوخ هب هک دش نامرد رطاخ نیا هب .دش بوخ وا یوراد اب هک یرامیب هئوک رظن هب

 یشقن هثوک یورادو هئوک نایرج نیا رد .«دوش یم بوخ امتح دیدج یوراد نیا اب» هک دوب هدرک
 نیا زا نانیمطا زا سب .دوب هداد ماجنا رامیب دوخ سفن هب نیقلت و تینهد ار مهم راک هکلب .تشادن

 یدعب یاهتمسق رد هک درک نارامیب نامرد یارب ناگیار یاهكينيلک سیسأت هب ع ورش هئوک ,تیعقاو
 لوپ هب هن .دروآ تسدب هک یتیبوبحم و ترهش دوجو اب وا .تخادرپ میهاوخ اهنآ حرش هب باتک نیا

 و بلاطم (باتک هدنسیون) نم هب هک یدرف .دیدرگ ینیب گرزبدوخ و ربکت راچد هن و تشاد هجوت

 بش» تلع هب یگلاس ۶ ردوا .دوب هدید ار هئوک یکدوک رد داد دای مزیتونهیه هراب رد یدایز تاعالطا

 .دوب هتفرگ رارق هئوک نيقلت نامرد تحت «یراردا

 .دوب هتفر وا هناخ هب نامرد یارب ناملآ هب شرفس رد هئوک و درک یم یگدنز ناملآ رد وا نامز نآ رد

 رد وا زا یشوخ هرطاخ رمع مامت یارب و تشاد دای هب ار هئوک ینابرهم و راقو ,تناتم زونه درف نیا
 .دوب هتشاذگ یاجب شنهد

 اکیرمآ مدرم و تاعوبطم عقوم نآ رد .دوب اکیرما هب ترفاسم هثوک گرزب هابتشا كي

 یگنهرف هسسوم كي جرخ هب هک رفس نیا رد .دنتشاد اروا تاملک ندینش و وا ندید راظتنا هناربصیب

 .یاهثحب هئوک هک یمومع سلاجم نیا رد .درک مدرم هماع یارب ینارنخس دنچ هئوک .تفرگ ماجنا

 تایرظن هداس رایسب تروص هب .تسناد یمن بسانم راضح تیرثکا یارب ار یسانش ناور و یملع

 هک یروطب .درک هیکت درب یم راکب نیقلت یارب هک دوخ فورعم هلمج هب رتشیب و درک حرطم ار دوخ

 ره رد زورره» .دندرک هصالخ هلمج نیا رد اهنت ار وا یاهراک هفسلف و تایرظن مامت اکیرمآ دیارج

 زا دوخ یاسران و طلغ كرد اب اههمانزور و تالجم «.موش یم رتهب و رتهب نم تروصره هب و هنیمز

 لثم یدمک یاهنتراک فورعم نانامرهق دعب بش دنچ و دنتخاس «كوج» هئوک تایرظن
 .یاهادا اب و زیمآازهتسا تروص هب ینویزیولت یاهوش رد «هیبوب» و «كاددلانود» .«سوام یکیم»

 رتهب و رتهب نم تروصره هب و هنیمز ره رد زورره» :دندرک یم نیقلت دوخ هب ار هلمج نیا ینانچنآ
 .نابز هب هئوک هک ییاجنآ زا و دندرک هئوک ندرک هرخسم هب عورش تالجم و اههمانزور «.موشیم
 لثم هئوک ليما بیترت نیا هب .دیآرب ییوگباوج ماقم رد تسناوت یمن «تشادن یفاک طلست یسیلگنا

 ناراگنهمانزور ربکت و ینادان تلع هب وا زا دعب و وا زا لبق هک یدنمشناد و گرزب نادرم زا یرایسب
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 نيون یملع مزیتونپیه 0۴

 .دید یدایز همدص اهینکارپ نجل نیا زا مه وا .دندوب هتفرگ رارق ییوربآ یب و تناها دروم

 دندوب هدیسر هسنارف هب ییاکیرمآ یاههمانزور وا زا لبق .تشگرب هسنارف هب هئوک هک یعقوم

 یدرم .درم هئوک هک ۱۹۳۶ لاس ات خیرات نا زا .دندوب هدز یدایز همدص وا رابتعا و ترهش هب و

 یدرف هک درک دهاوخ ار تواضق نیا خیرات یلو .دوب هدرملد و هدرسفا هعقاو نیا زا و هتسکشلد

 راگدای هب ار «نیقلت نیناوق» ام یارب وا .تشاد یناشخرد رایسب دیاقع مزیتونپیه هنیمز رد و دنمشناد

 :تشادک

  فولواپ زا سپ نارود

 نارود ای فولواب نارود مان هب میناوتیم مزیتونپیه خیرات رد ار لاح هب ات ۱۹۰۲۴ زا

 و یطرش یاهسکلفر یوررب فولوای راثآ هعل اطم .میمانب (ییایژولویزیف - یبصع) یژولویزیفورون

 هب هک دهد یم ام هب ار تصرف نیا ینونک طبارش رد ,مزیتونپیه و باوخ هراب رد وا تایرظن و تایب رجت

 نایرج رد هک ییاههدیدپ كرد یارب باصعا یژولویزیف میهافم زا ,یکیزیفاتم یاهثحب یاج
 رد هک یدهاوش و نآ ندش قیمع .هسلخ شیادیب یگنوگج و مینک هدافتسا .دنتفا یم قافتا مزیتونپیه

 .تسا دربراک و هدافتسا دروم نامرد یارب یکشزی لئاسم رد هک ار هجنا ای دوش یم ادیب نآ نایرج

 ..مینک كرد
 هیرظن اب رمسم دننام ینادنمشناد تایرظن هیاپرب ام رصع رد مزیتونپیه ششخرد و لماکت

 نیقلت تارتا» هیرظن اب هئوک و «ینارون هطقن هب نتخرد مشج» هیرظن اب دیرب ,«یناویح سیطانغم»

 یشهوژب و ینامرد یاه هنیمز رد و یهاگشناد لفاحم رد لاحبات ۱۹۵۰ لاس زا .دراد رارف «سفن هب

 اقلطم هک ینامرد ناشخرد هلیسو كن ناونع هب و هدش ماجنا مزیتونییه هنيمز رد یاهتسجرب یاهراک
 هدرک ادیب (اهیرامیب همه هن) اهیرامیب زا یرایسب نامرد رد یعیسو یاهدریراک .تسا هضراع نودب

 ناونع هب مزیتونپیه ندوب یملع لصا یوروش و اکیرما هلمج زا ناهج یاهروشک مامت رد .تسا

 یددعتم تالجم و اهباتک و هدش هتخانش تیمسر هب یسانش ناور و یژولویزیف اب طبترم یا هدیدب

 ۲۳ .دوش یم رشتنم یکشزپ مزیتونییه هرابرد
 و لوحت ریس و ثحب دروم عوضوم زا امش رتهب كرد رد ءرصتخم هچخی رات نیا رکذ مراودیما

 ار اطخ .دیدج بلاطم ندناوخ ای ندینش عفوم رد دیناوتب نآ هعلاطم اب و .دشاب رثوم مزیتونپیه لماکت
 مزیتونپیه خیرات ناگرزب تایرظن اب ار هدش هعلاطم یاهیروئت و تایرظن و دیهد صیخشت باوص زا
 تک هنن اقم اب داد طاق

 زا ارام .دهد یم رارق ام رایتخا رد هنیمز نآ رد یدنمشزرا تاعالطا هنیمز ره رد خیرات هعلاطم

 ییاکیرمآ هلجم) دراد دوجو یکشزپ مزیتونپیه هلجم ۳ نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یکشزب هدکشناد هناخباتک رد ۳

 «مجرتم» .(مزیتونهیه یبرجت و ینیلاب تاقیقحت ییاکیرمآ هلجم) و (مزیتونپیه
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 هب دنا هتشاد شقن هار نیا رد هک ار یدارفا و دزاس یم هاگآ هعلاطم دروم عوضوم لماکت و لوحت ریس

 مینک یعس و یک دای یکین هب نانآ زا ءاهنآ یاهراک هب نداهن جرا نمض هک تسا امرب .دناسانشیم ام
 .میشاب نانآ هار هدنهد همادا



 هب *

 هب تغ نیا اریز ,تسا لکشم رایسب "سنارت ای هسلخ ُهملک زا یملع حیضوت ای ریبعت كي هئارا
 مزینونپیه نوماریب هک ییاهثحب رد .تسا هداد تسد زا ار دوخ قیقد یانعم هدافتسا ترثک تلع

 تبحص یزیچ هچ هب عجار دننادیم دارفا و دروخ یم شوگ هب دایز سنارت تغل .دوشیم هدینش

 ییانعم هچ هسلخ ای سنارت ؟تسیچ سنارت تفل زا امش روظنم :دیسرپب اهنآ زا رگا یلو .دننکیم

 :تست هب اشم نانآ یاهریسفت و ریبعت و دنرادن تغل نیا زا یهباشم كرد دارفا هک دوش یم مولعم ؟دراد

 .عوضوم كي هرابرد نامدوخ ینادان نتشاد ناهنب یارب الومعم ام ںگید تالاح زا یرایسب دننام

 ینادنچ توافت ندوب مان یب اب هک تسا گنگ و مهبم ردقنآ مه مان نیا هک میراذگ یم نآ یور یمان

 .درادن

 ای سنارت ای هسلخ تلاح رد یدرف هدش مالعا نآ رد هک دنسیون یم یتالاقم یهاگ اههمانزور

 مدع و یرکف شاشتغا یعون ینعم هب دراوم نیا رد سنارت تغل .تسا هدش یتیانج بکترم یدوخیب

 .دوش یم شخب نشور یانعم نودب ینویزیولت یاههمانرب زا یهاگ تفل نیا .تسا یحور لداعت

 لامعتسا هباشم ییانعم اب مه رگید یاههتشر زا یضعب رد سنارت ای هبذج ای هسلخ تغل

 یاهوراد هب طوبرم تالاقم رد نافراع و نایفوص یاههتشون رد ,یبهذم یاهباتک رد .ددرگ یم

 حضاو .دوریم راکب تغل نیا شیبو مک مه یناور یاهیرامیب یاهباتک رد و نادرگ ناورو روآدایتعا

 .دراد عیسو ییانعم تغل نیا مه مزیتونپیه ملع رد هک تسا

 هپ اهنآ نییبت و هیجوت هک دنرب یم راکب یت الاح هیجوتو ریسفت یارب ار تغل نیا هعماج دارفا

 لاحرره هب .دننک یم یهاگآ و شناد ساسحا دوخ رد .تغل نیا دربراک اب و تسین ریذب ناکما تقد

1. Trance 



 نيون یملع مزیتونهیه ۵۸

 .دراد یملع یموهثم و انعم هسلخ ای سنارت تغل هک دشاب مزیتونپیه هنیمز رد اهنت دیاش

 یدایز یاهششوک سنارت تلاح كرد و انعم ندرک ادیپ یارب ارگ یملع و دنمشناد یاهروزیتونپیه

 .دنا هدیشک یدایز تامحز مزیتونپیه تلاح یاوتحم و موهفم كرد یارب هک یروطنامه .دنا هدرک

 اهروزیتونپیه یخرب و هدماینرب هلوقم نیا هیجوت و كرد زا یسک دننک یم لایخ هک دنتسه مه یا هدع

 .دنیامن لبمس ار حالطصا نیا یعون هب یزادرپ تغل اب دننک یم ششوک مه
 یدایز ششوک ناگدنسیون دنا هدش رشتنم ریخا هلاس ۲۰ رد هک مزیتونپیه یملع یاهباتک رد

 رد .دننک هدافتسا «ز ونپیه تلاح» تغل زا نآ یاج هب و دنربن راکب ار سنارت اپ هسلخ تغل ات دنا هدرک

 یتاغل زا مدرم رفنت تلع هب نيا و دوش هدافتسا رتمک مه مزیتونبیه تغل زا هدش ششوک ریخا یاهلاس

 !دنوش یم متخ «مسیا» هب هک تسا

 شيادیب هب رجنم هک یتانایرج ریسفت یارب سیزونپیه ای زونپیه تغل زا رضاح لاح رد
 هراب نیا رد هک یملع هب هراشا یارب هک یلاح رد .ددرگ یم هدافتسا .دوش یم یاهنوگباوخ تلاح

 حالطصا زا ,سنارت ای هسلخ تغل درب راک یاج هب و دوش یم هدافتسا مزیتونپیه تغل زا .دنک یم ثحب

 انعم اب یمسا مه هسلخ ای سنارت نم رظن هب .دوش یم هدافتسا سیزونپیه تلاح ای «زونپیه تلاح»
 .مینک هئارا ینشور ای حیرص یانعم تلاح نیا یارب میشوک یم دعب تاحفص رد و تسا

 هسلخ اي «سنارت» موهفم و انعم

 یوسنارف یمیدق تل و یسیلگنا یمیدق ابیرفت تفل كي هشير زا سنارت تفل
 هب نیتال هشيراب رگید تغل كي .دهدیم ار دیدش سرتوبارطضا یانعم هک هدش سابتقا 6

 و یناعم ع ومجم رد هک دوش یم مولعم نیاربانب .دراد ار ندش كاله و ندرم یانعم "۲۲20516 تروص

 نوماریب هک ییاهریسفت و اهثحب رد تغل نیا .دنراد هدننک تحاران و یفنم هبنج سنارت تغل میهافم

 لبق هدننک جلف و دایز سرت و بارطضا تلاح هب و دراد یدایز درب راک .دنريگ یم تروص گرم تلاح
 یناعم هک دننادیم ۲720510100 تغل زا قتشم ار سنارت تلاح یخرب .ددرگ یم یالطا مه ندرم زا

 و هیجوت یعون دسریم رظن هب هک دراد ار «یقیسوم رد هدرپ رییغت ,خزرب ,لوحت ,روبع ,لاقتنا»

 کنش هی اتش هک راک رفة عجار ناسنا هلاس نارازه هب رجت....تسا دروم نیا رد یزادرپ موهفم

 رظن رد ار گرم هرهج ,هدننک تحاران و روآدرد یاهیرامیب زا یشان گرم ات دربن یاهنادیم رد عیجف

 و تاماهبا زا ییایند اب گرم كاندرد و كانسرت هرهچ .نیاربانب .تسا هتخاس هیرک و كاندرد وا

 ای یسیلگنا نابز رد تغل نیا «هتفر مه یورو دراد رارف سنارت تغل یانعم سپ رد اههتخانشان

 دنک یم یعادت نهذ رد ار یا هدننک تحارات و عوبطمان ساسحا ییاپورا یاهروشک ریاس یاهنابز
 مسجم نانآ نهذ رد ار گرمهبش تلاح ابلاغ و دنک یم لکشم دارفا یارب ار نآ حیحص ینعم كرد هک

2. Hypnosis 3. State of Hypnosis 
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 ۱ ".دزاس یم

 تسا هدش انعم یفلتخم یاهتروص هب و دراد یددعتم میهافم و یناعم سنارت تغل ام رصع رد

 :زا دنترابع اهنآ زا یخرب هک

 تاکرح یلو دراد دوجو فیعض یتروص هب یرایشوه تلاح نآ رد هک یگنوگباوخ تلاح ١

 .درادن دوجو یدارا

 یخرکو یتام ,یجیگ تلاح كی ۲
 ینافرع ای كيژولوئدیا قایتشا و روش اب رگا هژیوب ,یحور عیسو ین اشپ رب تلاع ك

 یاهوراد هلمج زا .ییایمیش یاهوراد زا یخرب اب ار تلاح نیا ریخا یاهلاسرد .دشاب ها رمه

 .دنا هدروآ دوجوب مه نادرگ ناور

 دوخ زا «حاورا راضحا» حالطصا هب تاسلج یاه مویدم نآ یط رد هک صاخ تلاح كي ۴

 رارق یجراخ یاهورین زا یضعب لرتنک تحت و دنهدیم تسد زا ار دوخ یهاگآ و هدش دوخیب

 حور اب سامت قیرط زا و هدرم دارفا زا یضعب بناج زا مویدم هک دسر یم رظن هب روطنیا و دنریگ یم

 ٩.دنک یم تبحص اهنآ

 مزیتونپیه سنارت ای هسلخ دروم رد ناوت یم ار هیلوا فیرعت ۳ .دوش یم هدهاشم هک روطنامه

 رظن هب طبر یب هک هدش هراشا یتاعوضوم هب «همدقم كی زا سب ۴ هرامش فیرعت رد .تسناد قداص

 رگنایامن قوف هناگ ۴ یاهریسفت زا كي مادک هک دنامیم یقاب لاؤس نیا زونه لاحره هب .دسریم

 ؟تسا یمزیتونپیه سنارت ای هسلخ ریبعت
 هسلخ توافت ام دياب ادتبا .مینک یسرربو روغ رتشیب تلاح نیا ریسفتو هیجوت رد دییایب

 رد.مینک كرد .تسا یهاگ ادوخ مدعاب ینالوط یشوهیب تلاح كيهك امغا تلاحزا ار یمزیتونبیه

 میظع یناگیاب هب عیسو یسرتسد و نهذ زکرمت ,یهاگآ زا یتاجرد ,یمزیتونپیه .هسلخ تلاح

 تلاح هن ,رگید فرط زا هسلخ .دراد دوجو (یرادیب تلاح زا رتهب یتح) هتشذگ تارطاخ

 هرات کند ټوپ لا هک نیا زا یکی هسلخ رگا ءیلومعم باوخ هن و تسا یهاگ ادوخان

 هب ندیسر ای كرد یارب مدرم گرزب عناوم زا هک یتالاح زا یکی .دوبن نآ یارب هناگادج یراذگمان

 دوخ زا ای باوخ تلاح اب مزیتونپیه هباشت رد اهنآ رارصا ای هابتشا دور یم رامش هب مزیتونپیه تلاح

 یشوهیب ای باوخ تلاح نامه مزیتونپیه تلاح رگا دوش هتفگ دیاب اهنآ هب .تسا قلطم یدوخیب

 یساسحا عومجم ردو دراد دوجو تلاح نیا یأرب ...و قوش ,هبدج ,هسلخ لثم یتاغل یسراف نابز رد هناتخیشوخ ۴

 روآدرد و كانسرت ییاپورا یاهنابز میهافم دننام هک دوشیم لصاح نآ زا یتسمرس و یشوخرس زا بکرم

 (مجرتم» .دنتسین

 لیابق زا یضعب رواب مهم هلأسم هب .هدش همجرت مجرتم نیا طسوت «هدش ریخست یاهحور» ناونع تحت هک یباتک رد ۵

 و باتک نیا هب هعجارم هک تسا هدیدرگ ثحب الصفم .فارطا طیحم رد هبیط و هثیبخ حاورا دوجو دروم رد اههورگ و

 «مجرتم» .منک یم هیصوت ار دروم نیا رد هدش هئارا یملع تاهیجوت و هعلاطم
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aیشوهیب صصحتم ای روا باوخ صرق اب و تسین مزیتونپیه و روزیتونپیه هب یزاین نیاربانی  

 !دش یم لح هلاسم

 ینامرد دراوم رد «یمزیتونپیه هسلخ تلاح و مزیتونپیه موهفم هراب رد مدرم طلغ كرد ای هابتشا

 هدش نشور یفاک هزادنا هب یبتک ای یهافش تروص هب هکنآ رگم .دنک یم داجیا یدایز تالاکشا

 و نتفرگ رارق یارب ندب یفاک ای لماک سکالیر یتح ای و كبس یمزیتونیمه تلاح كي الومعم .دنشاب
 رد رگا یتح دارفا زا یا هدع یلو تسا یفاک ینامرد دصاقم تهج .دیدش یریدب نیقلت تیعضو رد

 هدشن مرینونپیه دنیوگب تسا نکمم ندش رادیب زا سپ .دنوش دراو مه مزیتونپیه قیمع تالاح

 مزیتونپیه تلاح رد هک دننادیمن اهنا .دنا هدرک یم سح ار قاتا رد دوجوم یاهادص اریز .دندوب

 .. .دوشیمن عطق طیحم اب درف طابترا باوخ و یشوهیب دننام
 ار نارامیب و نیعجارم تسا مزال امتح .دیشاب هتفرگارف ار مهم رایسب هتکن نیا امش مراودیما

 رد حیحصان بلاطم زا یمیظع مجح یاهمانزور تالاقم و یرازاب یاهباتک هعلاطم اب لاحره هب هک

 هئارا اب .دننادیم زیمآرارسا و زیگنا باجعا هلأسم كي ار یمزیتونپیه هسلخ و هتفرگ یاج اهنآ نهذ

 رامیب ره هب مزال بلاطم هئارا یارب تقو اهتعاس فرص هک ییاجنآ زا .دینک هاگآ یملع بلاطم

 یارب هک ار یمزال یاهیهاگآ اهنآ مینک شالت .بسانم ییاچ بلاطم هئارا اب دیاب المع .تسین رودقم

 دش کار فو و هسلخ تلاختنادت راب کا دک بک :تشا مزال ینامرد تیقفوم

 یاه هدیدپ هعومجم اهنت ار مزیتونپیه تسا نکمم «تسا مزال یتالاح هچ نامرد یارب و تسیچ

 .دنادب مزیتونپیه یشیامن

 اب) هکلب ,دنتسین ایوگ و طبترم سنارت یناعمو تغل .مزیتونپیه تلاح رییعت یارب لاحره هب
 تلاح دنتسین لیام نیعجارم ای نارامیب ریز .دنتسه مه عنام و كانسرت (نآ ییایورا یناعم هب هجوت

 نایرج رد مینادیم ام هچرگا .دنیامن لابقتسا نآ زا ای دننک كرد ار گرم زا لبق سرت و تشحو

 یوررب دیک ات نیاربانب .دهدیمن حد یعوبطمان و هدننک تحاران قافتا المع زونپیه ای مزین نهی

 .تسا یرتریدپلد و رت بسانم حالطصا ن مارا و ندش سکالیر

 یبصع تالالتخا

 متسیس رد یتالالتخا شیادیپ رثارب هک دیمان یهاگآ لالتخا كي ناوت یم ار هسلخ ای سنارت

 یارو عون كي اي ,یهاگآان ات تسا یهاگآ تلاح ع ون كي رتشیب هسلخ .ددرگ یم داجیا یبصع

 طیارش نیا رد .دتفیب قافتا تسا نکمم مه رگید تایبرجت و طیارش یخرب رد هک تسا یرایشوه
 لماع .دنک یم ادیپ رهاظت كرد و یهاگآ لکش رد لالتخا تروص هب .یبصع متسیس رد شاشتغا

 مزیتونپیه تلاح یاقلا یارب هک تسا یعونتم هداعلا قوف یاهشور ,یبصع لالتخا نیا هدننک داجیا

 .دنوریم راکب نآ هیاشم یاههدیدپ ای و

 ای دوش یم داجیا ندب رد هک یصاخ یکیلوباتم تالالتخا تلع هب یضرم .طیارش زا یضعب رد
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 تیاهن رد هک دوش یم داجیا ندب رد یتلاح «یبورکیم مومس اي تاحشرت زا یشان تیمومسم رثارب
 داوم .دنک یم رییغت ام ساسحا و یهاگآ عون هجیتن رد و دنیآ یم دوجوب یبصع تالالتخا زا.یخرب

 هدایتعا داجیازا سپ اهنآ زا هدافتسا عطق ای اهنآ دربراک هک دنراد دوجو یدایز یاهوراد و ییایمیش

 تالاح .ددرگ یم هتفشآ كرد و یهاگآ مه اهنآ رد هک دوش یم رجنم یناور تالالتخا زا یعاونا هب

 نیا هب .تسا توافتم اهنآ هب یسرتسد هار اهنت و دنتسه قوف تالاح هیبش رایسب سنارت ای هسلخ

 و رییغت ,لالتخا ,فارحنا دننام ,یناور تالاح زا یرایسب داجیا هک مینک هجوت دياب مهم عوضوم

 .مزیتونهیه زا روظنم .تسا ریذپ ناکما مزیتونییه هلمج زا .فلتخم لیاسو زا یرایسب اب ,یگتفشآ
 یرگید هلیسوب ندش مزیتونپیه ای و مزیتونپیه دوخ ,كيژولویزیف یاهناینب رد فالتخا دوجو نودب

 .دوش یم لماش ار «روزیتونپیه»

 :زا دنترابع سنارت ای هسلخ عاونا نیاربانب

 ۶ رم هسلخ تالاح ۱

 اهوراد دربراک زا یشان هسلخ تالاح ۲

 نیقلت رثارب هسلخ ۳
 «یمالک نیقلت» ندز فرح كمك هب هسلخ :فلا

 «مالک نودب نیقلت» ندز فرح كمك نودب هسلخ :ب

 نیا هب «یطیحم یاهسنارت» مان اب ار هسلخ تالاح زا یرگید عاونا میناوتب دیاش

 رادلودناپ تعاس «یبآ بایسآ ءاهنیشام تخاونکی و یرارکت یادص رثارب هک مینک دراو یدنب هقبط

 .دن وش یم داجبا هباشم لیاسو و طیارش و

 یاههلیم هدهاشم رارکت تلع هب و دنراد هک یتخاونکی تلاح تهج هب اهنابوتا رد تکرح
 .تسا مالک نودب هسلخ یعون هک دنک یم داجیا سنارت ای باوخ یعون ,ینهآ

 زا یضعب «ینوفع یاهیرامیب زا یاهتسد ,دیدش بت دننام .یضرم تالاح زا یخرب

 سنارت تلاح شیادیپ و یبصع متسیس رد لالتخا بجوم ,ندب ییایمیش داوم ای ینومروه تالالتخا
 اب یزاب یعون راک نیا .دنمانب «سنارت هبش» ار تالاح نیا دارفا زا یخرب تسا نکمم .دنوش یم

 سنارتهبش تلاح كي هک تسا نیا تقیقح .دماجنا یم هطسفس یعون هب تیاهن رد و تسا تاملک

 اتا دابو اخ ینا تلاع آپ
 تلاح رد هک مینک هراشا سنارت تلاح و امغا تلاح نیب دوجوم فالتخا هب دیاب رگید راب

 و دوش یم مهوت راچد تلاح نیا رد وئاز .درک دای نامیاز بت تلاح یبورکیم تیمومسم زا ناوت یم دروم نیا رد ۶

 و نتفرگ هلچ .تضایر هب ناوت یم زین یکیلوباتم تالالتخا صوصخ رد .دنیب یم دوخ ریارب رد ار یلایخ تادوجوم
 قوف تلاح ودره رد .دریگ یم رارق یریذب نیقلت تلاحرد درف.تیعضو نیا رد .درک هراشا یاهنابش دنج نتفرگ هزور

 «مجرتم» .دراد یدایز ریثأت یگنهرف هنیمز و هقباس
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 هاگآدوخان درف هن سنارت تلاح رد هک یلاح رد .دراد دوجو یقیمع یشوهیب .یهاگادوخان و امغا

 .تسا هتفرگ رارف «یهاگآ یارو» تیعضو رد هکلب .دراد رارف یشوهیب تلاح رد هت و تسا

 داجیا باصعا عضو رد یلالتخا .تدم هاتوک تروص هب .یبصع تالالتخا ز | یخرب رد

 تسا نکمم تلاح نیا .تسا هدش شوهبب الماک رامیب هن و هتفر نيب زا الماک یهاگآ هن هک ذوش یم

 .دیمان سنارت دوش یمن ار یشوهبب و امغا تلاح یلو دوش هدیمان «یضرم سنارت»
 فرحنم ای لتخم یهاگا تلاح یعون .اهوراد ای و ییایمیش داوم زا یضعب دربراک عقوم رد

 .درک هابتشا مزیتونپیه تلاح اب دیابن ار یناور و ینهذ یگتفشآ تلاح نیا .دیآ یم دوجوب هدش

 - وکر ان» حالطصا هب تلاح ای تیعضو .دننک یمن مزیتونپیه هیبش یسنارت دیلوت مه یشوهیب یاهوراد

 سویامو هدننز لوگو تابثیب تلاح كي اهورادزا یخرب زیوجتاب مزیتونبیه شيادیپ ای «مزیتونپیه

 درب راکب یا هزادنا هب ار وراد .دارفا تمواقم و نزو هب هجوت اب تسا لکشم رایسب اریز .تسا هدننک

 یشوهیب یارب هک ییاهوراد .دنک داجیا ار روزیتونپیه رظندروم یناور لالتخا تلاح یتدم یارب هک

 تلاح كي اهنت ,طیارش نیرتهب رد .دنوش فرصم هدش نییعت دح زا رتمک رگا .دنوریم راکب

 نکممریغ یتح ای لکشم رایسب المع و تسین هاوخبلد تلاح نیا .دنروآ یم دوجوب یشوهبب همین
 یاهوراد هک یناکشزب تقیقح رد .دروا دوجوب اهوراد درب راک اب ار مزیتونپیه هیبش یتلاح ناوتب تسا

 هن تسا روا باوخ یاهوراد فده .هملک نيتال تغل یانعم هب هجوت اب .دنرب یم راکب ار یکیتونپیه

 اروآ زیتونپیه
 .نادرگناور لیبق لیبف زا یبصع یاهوراد درب راک ,تسا الاب ع وضوم باید رک هلأسم

 رامیب سر سال ناوت یم اهوراد نیا كمك اب .تسا ...از مهوت ,نهذ هدنهدش ۱

 درب راک هجیتن رد هدش داجیا تلاح یضعب .دروآ دوجوب نوگانوگ تامهوت وا رد و درک داجیا لالتخا

 كمك هب اي یضرم طیارش رد سنارت داجیا نم رظن هب .دنمان یم «ییوراد سنارت» ار یبصع یاهوراد
 دیابن هک تسا دامتعا لیاقریغ و هجیتن مک لاح نیع رد و هضراعرب ردقنآ یبصع داوم ای اهوراد

 یلیخ یطیارش رد هکنآ رگم .تسب لد نآ هجیتن هب دیابنو درک رکف اهنآ درب راک دروم رد هاگچیه

 .دنادب مزال ار اهنآ دریراک صصختم كشزپ كي ییانثتسا

 «مزیتونپیهدوخ» هب اشم تروصود هپ و دوش یم هدیمان «مزیتونپیه» هک ینیقلت سنارت ای هسلخ

 یملع لوصا ساسارب هک تسا ملاس و رطخ یب یا هدیدب .ددرگ یم لصاح «یمزیتونپیهرگد» و

 یبوخ هب هژوس یدرف یاهتیلباق و روزیتونپیه تراهم هب هجوتاب و تسا ریذپ ناکما نآ هب یسرتسد

 تسرد «حور ریخست» حالطصا هن هدیدب نیا یارب .درک هدافتسا یکشزپ دصاقم یارب نآ زا ناوتیم

 «دیرب» فرط زا مزیتونهیه یراذگمان دنج ره .تسا اسر الماک هزونییه و باوخ» حالطصا هن و تسا

 هب مژیتونهیه ,لاحره هب .دوش یم بوسحم ولج هب گرزب یماگ ,یناویح سیطانغم حالطصا هب تبسن

 .تسا ناسنا زغم تیلاعف لوصحم یعون

 یدام هاگیاج .هتفرگ ماجنا زغم یوررب یکیرتکلا كيرحت هلیسو هب هک یدیدج یاه یسررب
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 مالعا ۱۹۵۴ لاس رد «رمشرک» هک یروطنامه .دنا هداد ناشن یرتشیب حوضو اب ار نآ یژولویزیف و
 و كيژولويزیف لامعا نامه ,لافسناید یاهتمسق هیقب و سومالاتوپیه یکیرتکلا كيرحت اب..درک

 رگید نایب هب !!تسا نداد ناشن لباق .دنوش یم رهاظ مزیتونپیه نایرج رد هک (یکیتاموس ای) یدبلاک

 هب تایبرجت نیا .درک داجیا مه زغم یوضع كيرحت اب ناوت یم ار یمزیتونپیه یاههدیدپ نامه
 تروص هب نآ هصالخ و هتفرگ تروص ناسنا دبلاک یوررب «سه» روسفورپ طسوت یعیسو تروص

 ۲.تسا هدش پاچ اکیرمآ یصصخت یکشزب هلجم كي رد یا هلاقم

 هدش داجیا هک یتروصره هب سنارت ریسفت و تعیبط هک دیشاب هدیسر هجیتن نیا هب مراودیما

 نییبت یارب نیاربانب .تسا كرد لباق باصعا یژولویزیف صوصخب یژولویزیف رظن هطقن زا .دشاب
 یا هعیبطل | ءاروام تاحالطصا دنمزاین نآ هب هراشا یارب و میرادن زاین یکیزیفاتم زیواتسد كي هب نآ

 .تسا یعیبط هدیدپ كي سنارت تقیقح رد و میتسین

 هسلخ توافتم عونود

 .هدش ماجنا هک یتاعلاطم ساسارب .دوش یم داجیا فلتخم قرط هب سنارت ای هسلخ تلاح

 .دریگب رارق كيرحت اي ریثأت تحت باصعا هلسلس یتروص هب دیاب سنارت داجیا یارب
 عونود زا .هدرک رشتنم ۱۹۶۷ لاس رد هک مزیتونییه مان هب دوخ باتک رد “نین جلیم لوتانآ

 هک تسا رت هداس ام یارب .تسا هدرک دای «كيب ورتوکرا» و «كيپ ورتوفورت» یاهمان هب هسلخ توافتم

 .میمانب یفنم هسلخ و تبثم هسلخ «بیترت هب ار هسلخ عون ود نیا
 ندز مهرب و یگتفشآرب بجوم هک دوش یم هدافتسا ییاهکرحم زا یفنم هسلخ داجیا یارب

 و تاساسحا رياس ای دوشیم هدافتسا سرت زا یعون هب نا نایرج رد و دنوش یم باصعا لداعت

 .دندرگ یم كيرحت یفنم فطاوع
 .تقیقح رد و ددرگ یم مادقا هژوس ای رامیب هب نداد شمارآ قیرط زا .تبثم هسلخ داجیا یارب

 .ددرگ یم هسلخ تلاح دراو جیردت هب .درادن ینارگن ای بارطضا هک یلاح رد ,تناتم و یمارآ هب رامیب

 شمارآ مه یفنم هسلخ هک یلاح رد .تسا دیفم ناسنا ندب و تاصضعا هلسلش یاب تیم هل

 .شمارآ ياا زا تی هل رف .دشاپ رابنایز تسا نکمم مه و دنز یم مه هب ار ناسنا

 یعون ساسحا یفنم هسلخ رد هک یلاح رد .دنک یم ار ریذپلد یاضف كي رد رارقتسا و ندوب سکالیر
 هک و وف احا و يع اف ارا تاقا

W.A.Hess, A.M.A. Archs. Neurol. Psychiatry 71,773,19347.  
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 ,ناهایس طسوت اقیرفآ زا یتادراو گنهرف قیرط زا ناگزمره و ناتسچولب و ناتسیس یاهناتسا رد ناریا بونج رد ٩.

 جورخ یارب .دنیوگ یم «یگدزراز» ار نآ زا یعون هک دراد دوجو هبیط و هثیبخ حاورا طسوت ندب فرصت هب داقتعا
 اس



 نيون یملع مزیتونپیه ۶۴

 كانسرت یاضف و تهبارب و هوکشاب رهاظ زا زین رمسم نامز رد .دش هراشا رتشیب هک روطنامه

 ضابقنا ,حخسن تالاح راجد رامیب ءاضف نيا رد دش یم هدافتسا هسلخ تلاح داحیا یارب

 نیا .دندیمان یم «نارحب» ار تالاح نیا هعومجم هک دیدرگ یم ...و ینالضعدامجنا .ینالضع

 نیا رمسم دوخ یتح .دندما یم دوجوب اهتسیرمسم یفنم هسلخ نایرج رد یفنم یاههدیدب

 دیاقع هیبش رمسم هدیقع !تسناد یم یریذب نامرد یساسا طرش ار نارحب هلمج زا یفنم یاه هدیدب

 ینالوط لحارم دیاب رامیب ره دننک یم لایخ هک تسا رصاعم ناسانش ناورو ناکشزپ ناورزا یهورگ
 مه دیورف هرود زد ېڅ !ادراذگب رس تب ار اوو لخت هدننک تحاران تلاح و زیلاناکیسب

 رظنریز ار مزیتونپیه یحطس تروص هب دیورف .تشاد یفنم هبنج .دشیم داجیا هک ییاهسنارت

 سنارت داجیا یارب «عقوم نآ رد .تخومآ كيرتسيه نارامیب یوررب ریرت هپلاس هاگشیاسآ رد وک راش

 هدافتسا یساکع شالف لثم رونرپ یاهغارچ ندرک نشور ای ادصرپ یاهسوقان ندروآرد ادص هب زا
 ام رظن هطقن زا هک دندوب كيتبلاتاك عون زا وکراش طسوت هدش داجیا یاهسنارت مامت ابیرقت .دش یم

 رگا تسین روآ بجعت ام یارب .هسلخ عون نیا هب هجوت اب ,نیاربانب .دندرگ یم بوسحم یفنم سنارت

 یضرمدهاوش و مئالع ار نآ و دیمان یم یرتسیه راثآ زا ار مزینونپیه وکراش هک میناوخب اي مي ونسب

 هب طوب رم یتح «یکشزپ همیدق بتک رد هک یتاحیضوتو تافیصوت زا یرایسب «نیاربانب !درک یم یقلت

 و بیجع .دراد نشور و یملع ینهد هک یزورما هدنناوخ یارب .هدش هتشون لبق لاس ۱۰۰ ا ۰

 .تسا روا بجعت و بیرغ

 زا ار یمزیتونپیه یاههسلخ تعیبط و تیهام هک دوب میاهنرب راب نیلوا یارب هک میروایب دای هب
 تا ی نارا ساعا توفت زا .مزینونپیه تلاح یاقلا نایرج رد و داد رییغت تبثم هب یفنم

 هک درک هدافتسا یتبحماب و تخاونکی «مارآ نحل زا وا تلاح نیا هب ندیسر یارب رک هدافتسا رطاخ

 مزیتونپیه» نیفلوم زا یخرب ار شور عون نیا تهج نیا زا و دروآ یم دای هب ار هناردام نتفگ ییالال

 .هناشنمردلق تاکرح زا یعاونا اب هک یفنم هسلخ داجیا هک یلاح رد .دناهدیمان «هناردام

 .دوش یم هدیمان «هناردب مرید ونپیه)) تا هارمه هناپوگروز و هنابامروتاتکید

 یاهشور زا «یفاک یاهیزاس همدقم و یزاسوج زا سپ الومعم هنحص یاهروزیتونهیه
 هب یروف واسآ قرب ار نانآ و هدرک «هکوش» حالطصا هب ار دارفا ناهگ ان ات دننک یم هدافتسا هناردلق

 س

 .دنت یاهصقر .دنلب ندز لبط اهزور هاگ و اهتعاس ریثأت تحت .دوش یم روصت یرامیب لماع هک ندب زا هثیبخ حاورا

 تاظحل رد و دوش یم مهارف یریذپ نیقلت و هسلخ تلاح شریذپ یارب .دارفا یگنهرف هنیمز و عوبطمان و ع وبطم یاهوب
 و مسارم نیا !دنک یم جراخ رامیب ندب زا ار ثیبخ حور .هرکاذم قیرط زا ای نارزیخ قیرط زا دیدهت اب رازاباب ,رخآ
 «مجرتم» .تسا یفنم یاههسلخ زا سوملم ییاههنومن ناریگ نج مسارم

 هک دنوش یم ادیپ هسلخ تالاح زا یناشکهک ای هعومجم .هیرداق هقرف «عامس و صقر» و «رکذ هقلح» تاسلج رد .۰

 «مجرتم» .دنریظن مک ناهج رد قوش و روش تالاح تدش و عونت .تعسو ظاحل زا
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 سرب : لثم یفنم تاساسحا كيرحت هینج تاکرح نیا مه هک تسا حضاو .دنربب و رف مزیتونپیه تلاح

 یمزیتونپیه هسلخ زا مدرم هماع رظن .تسا یفنم هسلخ یعون لصاح هسلخ مه و دراد ار بارطضا و
 E ..و ناریگ هلج و ناشک تضایر .شیوارد ,ناداتعم هسلخ دننام هسلخ عاونا رياس و هنحص

 و هنجا هرابرد ثحب اب یملع مزیتونهیه هرابرد ثحب هک تسین پیجع ام یارب نیاربانب .تسا یفنم

 یارب یدیدج هلیسو و یتسرپهفارخ یعون زین یملع مزیتونپیه دننک روصت و دننادب هباشم ار اهلوغ

 .تسا یزایلغد

 تسا هدروآ دوجوب بلاطم هنوگ نیا هب تبسن مدرم رد یگدزلد یعون هتشذگ طلغ تر

 رد ار ناگ دنناوخ دیما «هدیمان «حاورالا ملع» و «حور ریخست» أر مزیتونپیه هک یرازاب بتک هوبناو

 ای لهاج ناگدنسیون زا یخرب هژیوب .دنا هدرب نیب زا باثک هعلاطم قیرط زا یملع تاعالطا بسک
 یفرعم «نمرپوس» یعون ار دوخ .ناشیاههتشون و راثآ اب دنا هتشاد یعس «ییامن بیجع» اب ضرغم
 هلأسم نیمهو تسا عیسو مزینونپیه هب تبسن ینییدب و یعالطا یب هنماد هعماج رد ,هجنیئن رد .دننک

 نیاریانب .دندرگ دیدرت راجد اهتیعقاو یبایزرا رد و دنشاب هتشاد تشحو نآ زا مدرم هدش بجوم

 .تسا شیپرد یتخس هار «یمزیتونپیه یاهنامرد لوبق تهج مدرم ندرک هدامآ یارب

 كيتاپمساراپ و كيتاپمس یبصع متسیس

 رد یگتفشآ و لالتخا داجیا ای و كيرحت اب یفنم سنارت .دش هراشا هک یروطنامه

 متسیس لمعلاسکع رگنایامن هک تسا كوش یعون تقیقح رد و دیآ یم دوجوب دارفا تاساسحا

 دنا یارک راس بارش اش اهم یارب ار نانا تلا با تما نات یاس غ

 هک دهدیم رارق یعضو رد ار ناسنا طیارش نیا ,رگید ترابع هب .دزاس یم هدامآ «زیرگ ای گنج»

 نیا .دیامن هلیاقم سناژروا تالاح اي یکشزپ یاهتیروف و یرارطضا عاضوا اب دناوتب

 هلیسو هب و مینکب رطخ ساسحا یوحن هب ام هک دنیا یم دوجوب ام رد یطیارش رد اهلمعلا سکع

 نانا اب هلباقم و اهنآ اب ییورایور یارب «بارطضا و سرت اب طبترم یعون هب تاک اردا و اهساسحا

 دوجوب كيتاپمس یبصع متسیس رد تاکیرحت نیا اب تسا نکمم ندب رد هک یتارییغت .میدرگ هدامآ
 زا دنترابع .دنیا

 .بلق (كيلوتسیس) یضابقنا تاکرح تیوقت ای بلق تاکرح مظن ندش دنت -۱

 هب یرتشیب نوخ بیترت نیا هب هک تسوپ و ءاشحا رد صوصخب .رتکیراب یاهنایرش ضابقنا -۲
 زا .دوش هدوزفا نوخ راشف هب مه یمک دراد لامتحا و دوش یم هداتسرف یبصع زکارم و تالضع

 ءایشا ندرکورف لثم یلامعا نایرج رد یزیرنوخ ,یتسوپ یاهگر ندش گنت اب رگید فرط
 * دوش یم هدید رتمک «ندب هب زيت كون

 نایب نیا اب یمزیتونپیه هسلخ ای و شیوارد یزابغیت نایرج رد كدئا یزیرنوخ دوجو ای یزیرنوخ نادقف تلع #
aa, 



 نیون یملع مزیتونپیه ۶۶

 نیا هپ دوش یم ها رد شف تاک رج قدس ردن و ندش ر ینمغ اب هک اه شنو رپ ندش داشک ۲

 سفن تاعفد دادعت هکنآ زا رتشیب ,سفنت هرود ود نیب تحارتسا ندش مک و ندش فذح اب بیترت

 .ددرگ یم رتشیب و رتدیدش یویر هیوهت ,دوشب دایز ندیشک
 .ندب تسوب یکیرتکلا تیاده تیلباق شیازفا اب هارمه «یتسوب قیرعت شیازفا ۴

 .اهکلب نتشادهگنزاب رتشیب اب نامشچ ندرک داشگ هب ناسنا لیامت اب كمدرم هناهد ندش زاب -۵

 .قازب حشرت رد لیلقت ۶
 .(دنک یم خیس ار ندب یاهوم یهاگ هک ) تسوب ینالضع یاههتشر ضابقنا ۷

 شراوگ هاگتسد تیلاعف و تاکرح لیلقت ۸

 .(سرت تاظحل رد دارفا زا یضعب و اههجب ندرک راردا) هناثم ضابقنا ٩

 .دبک رد نژوکیلگ بیرخت قیرط زا نوخ دنق شیازفا -۰

 دادعت رد یبسن شیازفا اب لاحط رد ضابقنا داجیا رثارب نوخ زمرق یاهلوبلگ شيازفا -۱
 .اهتیسوفنل یبسن لیلقت واهتیسولییم صوصخب دیفس یاهلویلگ

 .زودیسا شیادیپ هب لیامت و میساتب هب تبسن میسلک شیازفا -۲

 .نوخ یدیئولک داوم رد یتارییغت شیادیب -۳
 ید رر تاجک د و کان ردا هرات از شف شا تا

 و بارطضا و سرت ساسحا اب تالاح نیا مامت شیادیب هک دوش یم مولعم حضاو روط هب

 كيرحت جوا رد یکیرحت تالاح نیا رد دیدشت .تسا هارمه هدننک تحاران و یفنم تاساسحا رياس

 میاهنرب نامز ات هسلخ عیاش لکش نیا .دماجنا یم یفنم هسلخ شیادیپ هب كيتايمس یبصع متسیس
 .دیدرگ یم لماش ار هسلخ رگید عاونا (همه ای) یرایسب و یمزیتونپیه یاههسلخ یلصا تایوتحم

 !تاناویح مزیتونپیه

 رد هک تسا بلاج رایسب یلو هتخاتشان زونه اییرفت هدیدی فی تاناوینح ندرک مزیتونهیه
 تاناویح یفنم ساسحا كيرحت اب اریز .دریگ یم یاج یفنم یاههسلخ هورگ رد قوف یاهیدنب هقبط

 ۱۹۵۶۴ لاس رد و هتفرگ تروص هنیمز نیا رد یدایز یاهیسررب ریخا یاهههد رد .دریگ یم تروص

 .دنا هداد هئارا ار دوخ تاعلاطمدروم نیا رد «یزی یجلو» ۱۹۶۳ لاس رد و دروف كيب و زتراوش

 تحت یزی یج لو بلاج باتک هب دوش یم هیصوت .دنشاب دنمهقالع تاعلاطم عون نیا هب هک یناسک
 .دننک هعجارم «تاناویحو اهناسنا مزینونپیه» ناونع

 ےس

 «مجرتم» .تسا ریسفت لباق كيژولويزيف
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 رد هسلخ تلاح یتدم یارب .دنهد رارق فراعتمریغ عضو كي رد ناهگان هب ار تاناویح رگا

 تروص هب دعب هب فولواب دهع زا هک تسا یشور نیا .دوش یم رهاظ نانا رد یسیلاتاک تیعضو

 .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم یعیسو

 یزی یج لو باتک و تسا ربرذب ناکما یلاع تاناویح رد تبثم سنارت داجیا یروئت ظاحل زا

 هک دنراد دوجو یدایز یاهریغتم تیعضو نیا هب ندیسر یارب یلو دراد هنیمز نیا رد یدایز ریواصت

 .دوش هتخادرپ اهنآ هب دیاب

 هسلخ داجیا رگنایامن هک دندرک رشتنم ییاهشرازگ «یوولوس» و «نین جلیم» ۱۹۶۷ لاس رد

 ۱۲.دوب اهنآ یگناخ گرزب یاهگس رد تبثم

 یکیتاپمساراپ تبثم سنارت

 :دنوش یم ادیپ ناسنا ندب رد ریز یمسج تارییغت ,كيتاپمساراپ یبصع متسیس كيرحت رثارب
 .بلق یاهناب رض ندش مک -۱

 .ءاشحا رد صوصخب .قورع ندش داشگ ٣

 .اهشنورب رادج تالضع رد ضایقنا ای سونوت شیازفا -۳
 .یقازب و یگشا ددغ تاحشرت رد شیازفا ۴

 .كمدرم یوقلح تالضع ضابقنا ۵

 .شراوگ هاگتسد یاهتیلاعف كيرحت ۶
 .راردا هاگتسد تاکرح ضابقنا تردق ای سونوت شیازفا ۷

 .تالضع و دبک رد هدش هریخد نژوکیلک نازیم شیازفا ۸

 .اهتیسوفنل و اهلیفونیزوئا شیازفا اب دیفس یاهلویلگ دادعت ندش مک هب لیامت ٩

 .ندب رد (زولاکلآ) ییایلق تلاح داجیا هب لیامت -۰

 .سومیت و دیئوریتاراپ تاحشرت .نیلوسنا نازیم رد شیازفا زا یتاجرد ۱

 كيرحت رثارب هک دنتسه یطیارش و تالاح اب داضتم یدودح ات تارییغت نیا هک تسا حضاو

 ماجنا ندب رد ار یزاسون و هریخذ راک كيتاپمساراب متسیس .دندرگ یم داجیا كيتاپمس متسیس

 .دزاس یم هداما هدنیا رد لکشم تالاح اب هلباقم یارب ار ندب و دهدیم

 یمزیتونپیه تلاح مئالع
 مزیتونپیه تلاح هن , ءدرف دوش یم مولعم اجک زا :تسا نیا دوش یم حرطم ارارک هک یلاوئس

 تاناویح رد تبثم سنارت زا یعون دیاش .دننک یم ادیپ شزاون رثارب زومآ تسد یاههبرگ هک یرخرخرب باوخ .۲

 مح رتم» .دشاب یگناخ



۶۸ 
 ا د ن بز ترس ترس سس سد نيون یملع مزیتونپیه

 نیا دوجو مدع ای دوجو زا دناوت یم رامیب هب ندرک هاگن اب هب رجت اب روزیتونپیه كي ؟تسا هدش دراو
 .دوش ربخاپ تلاح

 ,هب رجتاب یاهرو زیتونپیه .هتفر راکب نآ یاقلا یارب هک یشور و سنارت عون هب هجوت اب
 .تسا هسلخ تلاح عورش رگنایامن هک دننک یم هدهاشم دارفا رد ار یتارییغت

 نایرج رد هک تسا دقتعم .تسا ییاکیرمآ هتسجرب روزیتونییه كي هک " «ناملا واد»

 اب یگداس هب ناوتیمن و هدوب مزیتونییه یصاصتخا هناشن هک دوشیم ادیپ یمئالع مزیتونپیه
 صخشم هاگآ یروزیتونپیه طسوت هاگن كي رد یتح مئالع نیا .درک لعج ار اهنآ یزاسرهاظ
 :زا دنترابع مئالع نیا .ددرگ یم

 .ندب ندش مرگ زن

 .یکشا تاحشرت شیازفا #

 .تسا رتدوهشم «یرادیب» زا سب صوصخب هک مشچ یدیفس رد یزمرف رصتخم #8
 .اهکلب رد ییاهشرپ داجیا #

 .الاب تمس هب شخرج رد اهمشج لیامت #

 متسیس كيرحت رثارب هک دنتسه تبثم سنارت شيادیپ یاههناشن و مئالع زا یدادعت اهنیا
 .دنوش یم ادیب كيتايمساراب

 زا بوخ هناشن كي هرتساگیبا» مکش یالاب هیحان رد یمرگ ساسحا هک دوب دقتعم میاهنرب
 رد نویساتالیدوزاو ای ندش داشگ ساسحا نیا شیادیب تلع .تسا یمزینونپیه ا شاب
 علب هب رابجا زا یاهناشن تبثم سنارت هیلوا تاظحل رد دارفا رد نم دوخ .تسا ییاشحا قورع

 .تسا كيتايمساراب متسیس كيرحت رثارب یقازب تاحشرت شيازفا نا تلع هک ماهدرک هدهاشم

 .دنتسه سنارت قمع زا یتوافتم تاجرد شیادیپ رگنایامن هک دنراد دوجو ییاهتست یرس كی
 تاکن هب هجوت اب كيتاپمساراپ متسیس كيرحت كيژولویزیف دهاوش زا ناوتیم ار سنارت دوخ یلو
 .دومن صخشم قوف

 داجیا كيتاپمس متسیس كيرحت رثارب هک یفنم یاههسلخ مئالع تخانش دیابن امش یارب
 یاهروزیتونپیه طسوت و دندیدرگ داجیا وکراش و رمسم طسوت اهسنارت نیا .دشاب لکشم .دنوش یم
 یشنمروتاتکید و یزاب ردلق اهنآ رد هک ندرک مزیتونپیه زا ییاهشور رد و دندش یم داجیا مه هنحص
 یشخب نامرد مسارم رد .تسا رودقم یفنم یاهسنارت زا عاونا نیا شیادیپ .دنوریم راکب
 یاههقرف مسارم ریاس و "ودوو نییآ مسارم زین و ییاقیرفا یاهیشابمیکح و هلیبق نارگوداج
 مسارم ساسارب لیزرب رد نیاتشکا دیوید رتکد "".دندرگ یم رهاظ یفنم یاههسلخ عون نیا یودب

13, Dave Elman 14. Voodoo 

 یبادآ و مسارم هیلک زا یا هنیجنگ .هدش رضاح پاچ یارب مجرتم طسوت هک «هدش ریخست یاهحور» باتک رد
۵ 

 یکتا سس



 :تسا هدرک ارجا و یحارط یفنم یاههسلخ داجیا اب ینامرد ورگ یعون ""اپموتام ای ابموکام نیئآ

 اب نآ قیفلت و اقیرفآ زا یتادراو گنهرف ریثات تحت هک دنراد دوجو اههورگ زا یضعب لیزرب رد

 نیا یط رد .دنا هدرک عادبا یبهاذم ,یحیسم نییآ زا یرهاظ یباعل اب و یتسوبخرس یمیدق یاهنییآ
 برغ رد هک هچنآ قیاطم گنهامه ندز فک و اهلبط گنهآ اب و ینالوط یاهصقر كمك هب مسارم

 ساسحا طیارش نیا رد و هتفرورف دیدش یریذپ نیقلت و هسلخ تلاح هب دارفا .دراد دوجو اقیرفآ
 هب و دنا هدرک خوسر اهنآ.دبلاک رد نایادخ نیا ای هدرک ادیپ سامت ییاقیرفآ نایادخ اب هک دننک یم

 و بهذم میکحت و یریگوضع رطاخ هب رتشیب مسارم نیا !دنا هدومن ریخست ار اهنآ حور حالطصا

 تروص اهنآ نیبرد نامیا هب هیکت ساسارب ینامرد تایلمع تردن هب و دریگ یم تروص نامیا

 ۱ ' .دریگ یم
 فشک ار زیمارارسا ای ینطاب رهاظ هب تافیرشت نیا كيژولویزیف یاهناینب نیاتشکا رتکد

 یعون یارب هسلخ تلاح نب ازا و تسین یفنم هسلخ شیادیب و كيتاپمس كيرحت زج یزیچ هک هدرک

 ای یبارتونپیه ناصصختم زا یرایسب " .تسا هتسج دوس اهیرامیپ نامرد تهج ینامرد مزیتونپیه

 و رترثوم قیرط زا صوصخب تبثم هسلخ رد ار مزیتونپیه هارزا نامرد حیحص شور «ینامرد مزیتونپیه
 .دنناد یم «مزینونپیهدوخ» رت یلمع

 هلوقم نارد رتشیب تخ هب باصعا یژولویزیف رظن هطقن زا ات دهدیمن ناخ باتک مجح
 یاههدیدب زا یودب لیابق و هیلوا رشب فشک هک تسا نیا هاتوک ثحب نیا هجیتن .میزادرپب

 ددرد نم راکم ا كاس تب كرف اب هک تا نیس ساخ هو رد الک ایر یم ورش

 متسیس كيرحت اب هباشم تروص هب مه تبثم یاههسلخ .تسا یبصع متسیس رد لالتخا یعون و

 هضراع و هدوب یدایز ینامرد دیاوف و تاکرب یاراد هک یلاح رد ,دنیآیم دوجوب كيتاپمساراپ

 هب یبصع متسیس راک رد ارذگ و یتقوم لالتخا یعون «هسلخ» تیهام لاحره هب .دنرادن یبسأنمان

 یاهمتسیس لمع زرط و یژولویزیف زا یتارهاظت یمزیتونهیه یاههدیدب ,نیارباتب .دوریم رامش

 .دنتسه هیجوت لباق یگداس هب یسانش ناورو یژولویزمف لوصا اب و دنوریم رامش هب ناسنا یبصع
 یولهپود و گنگ ریباعت و تاحالطصا بلاق رد ار یملع هدیدب نیا هک درادن یتلاصا و ترو رض ,سب

 مولع تاحالطصا اب و یدنب هقبط رد و میزیرب هناضاترم ای ینافرع «یکیزیفاتم ,یریطاسا .یفسلف

 کس

 «مجرتم» .دوش پاچ هدامآ رتدوز هچره باتک نیا مراودیما .دنوش یم هتفرگ
Macumnba or ۵16.  

 هراب رد ناریا بونج و اقیرفآ رد یصخش تادهاشم ناونع فی هک یلصف ود رد «هدش ریخست یاهحور» باتک رد ۷

 همجرتم» .ماهتشاد دیکات و هراشا مسارم نیا رد تکرش هجیتن رد نامرد ناکما دوجو هب ماهتشون «ینامردراز»
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 نيون یملع مزیتونپیه 4

 .مینک دای اهنآ زا (یبیغ مولع) تابیغم ای هیفخ .هبیرغ

 ینیمز و یعیبط تاکرحم و لماوع رثارب هک تسا تقوم یبصع تلاح كي سنارت ,تقیقح رد
 مه تاناویح رد تلاح نیا داجیا .درادن دوجو نآرد یزیمآرارسا تلاح هنوگچیه و ددرگ یم داجیا

 .تسیرگن نآ هب یعیبط قوف و هتخانشان هدیدپ كی تروص هب دیابن و تسا ارجا لباق ناسنا لثم

 سنارت ای هسلخ ینامرد یاهشزرا
 یدایز رایسب دیاوف هک دندقتعم یوروش رد " "فونوتالب دننام مزیتونپیه ناصصختم زا یخرب

 ینالوط ینیقلت یاهباوخاپ ینامردمزیتونپیه تاسلج یوروش رد .دراد دوجو مزینونپیه تلاح رد

 طیارش رد ناگدننک هعجارم ای نارامیب یدعب ینالوط یاهباوخ نیا نایرج رد .ددرگ یم بیقعت
 نکمم یدعب باوخ .دنراذگب رس تشپ ار نیقلت نودب یتح ینالوط یباوخ ات :نزریک یهرازق یفارآ

 .دوش یم هتشاذگ اهنت الماک هژوس تدم نیا رد .دشکب لوط تعاس ۲ ات هقیقد ۱۰ زا تسا

 هک دوش یم ثعاب یدعب باوخ نیا هک دندقتعم اکیرمآ رد مزیتونپیه ناصصختم ز | یخرب

 ا5 ق نامش ارا رمق ا مه رک اک .یلبق لحارم رد هدش هئارا یاه نیقلت

 .دن را دن یهاگآ .تسا رتهدش هتخانش یوروش رد هک فولواب دیاقع زا هک تسا یناسک هدیقع

 دیاوف دوجو هب لیاق فلتخم تروصود هب اکیرمآ رد ینامرد مزیتونپیه ناصصختم و ناسانش ناور

 ون اد یس زرا اودی لک ار تیم هلک ا شا نانا رثکا :دنتسه هسلخ تلاح رد ینامرد

 هن .هدش هئارا تانیقلت رد ار هسلخ دیاوف زین اهنآ زا یهورگ .دنرامش یم عیسو ینامرد دیاوف نآ یارب

 .دننادیم مزیتونپیه دوخ رد

 و دفن ار تلخ شل اه فرو وأ تنجراس مایلیو دننام یسیلگنا ناکشزپ ناور

 جراخ ناسنا ندب زا قیرط نیا زا یحور یاهیتحارات زا یرایسب هک دندقتعم و دنناد یم رگنامرد

۲۹ 
 .ك وس ی

 تبثم هسلخ و یناوج صرق
 رد یریپ نارود یاهیرامیب یوتیتسنا سیئر" "نالصاانا رتکد طسوت ۱۹۵۱ لاس زا

 رد ,هباشم یتراجت یاهمان یخرب و ×13 صرق مان اب هک دش یحارط و هیهت ییوراد تسراخب
Platonon19.  

William Sargant20.  

 هن وگره بایغ رد یتح هسلخ تلاح هب نتفروزف اهنت دراوم زا یرایسب رد ((ان۲1۷413) امای یروک رتکد رظن هب ۱
 عپرس نتفر نیب زا رد و دروآ یم دوجوب هدش مزیتونپیه درف یمومع عضورد یهجوت لباق یدوبهب و تفرشیپ ینیقلت

 رد مزیتونپیهدوخ تردق درب راک » باتک رد ....دراد حضاو یریثات هدننک تحاران هلاسم ای یرامیب یاههناشن و مئالع

 «مجرتم» .تسا هدش ثحب هراب نیا رد هدش هدامآ پاچ یارب مجرتم نیا طسوت هک «...نامرد

Dr. Ana Aslan22.  



 هب ار یریب شیادیب منالع و راثآ راکشا روط هب هک دنوش یم فرصم ییابورا یاهروشک زا یرایسب

 یرهاظ تشگزاب !دننک یم هدنز رگید راب ار یناوج نارود یاهسوه ,ناریب لد رد و دنزادنا یم بقع

 زا یضعب دارفا زا یخرب رد و دنک یم ادیپ رهاظت دوخ یلبق گنر اب اهوم شیور اب یهاگ یناوج هب

 زا سپ مه (ناریپ یشزرل تاکرح) ""مسیوسنیکراپ لثم .تلوهک هب هتسباو یعون هب یاهیرامیب

 .دوش یم فرطرب ,ندش ناوج دنور شیادیپ

 یارب هک دنراد دوجو ینومروه تابیکرت یاوتحم اب صرق ۲۰ زا رتشیب سیئوس روشک رد

 زا رتشیب رد و هدوب ینومروه بیکرت هنوگ ره دقاف 16113 صرق یلو .دنوش یم فرصم یناوج دیدجت
 اهنت وراد نیا بیکرت رد مینادب هک دشاب بلاج یلیخ دیاش .تسا هدرک ادیب شورف هزاجا روشک ۰

 نامرد رد یکمک یوراد ناونع هب مود یوراد هک تسا هدش هدافتسا «لیریفرویوتامه» و نیئاک ورپ زا

 بجوم یبصع متسیس كيرحت اب لیریفروپوتامه .دوشیم فرصم هک تسا اهلاس ,یگدرسفا
 .دیامن ریثات رتعیرس نیئاکورپ ات دوش یم

 ناونع هب نیئاکورب ۱۹۰۵ لاس زا ؟دراد دوجو نیئاک ورپ رد ییاسآ هزجعم ریثأت هچ یتسار

 یاهراک یارب اهروشک زا یرایسب رد و تسا هدش هتخانش یعضوم هدننک سح یب یوراد كي

 نیئاکولیزگ نآ یتراجت مان و دور یم راکب عیسو تروص هب كچوک یاهیحارج ماجنا و یکشزپنادند
 .تسا انشا ییوراد .دشاب هدرک هعجارم یکشزپنادند هب راب كی یتح هک سکره یارب هک تسا

 راثآ یلو دشاب یمس یدودح ان تسا نکمم وراد نیا تدملا لیوط فرصم دنچره

 ریگمشچ یلیخ یبصع متسیس رد صوصخب ریثأت نیا و تسا زیگنا باجعا اعقاو نآ یزاسناوج
 اب نارامیب نيا زا یکی .تسا هدرک نامرد وراد نیا اب ار ریپ رامیب ۰ دودح رد نالصا رتکد .تسا

 نامرد اب یلو درک هعجارم ناتسرامیب هب .دوب ریگنیمز هک یلاحرد یگلاس ۱۰۶ نس رد نایسوگرام مان
 تفاسم هنازور تسناوت یم نآ زا س و درک ادیب یا هظحالم لباق یدوبهب یتدمزا سپ نیئاک ورپ اب

 و تفر نیب زا دوب یریب هناشن هک وا هرهچ تسوپ یا هوهق یاههکل .دنک یورهدایپ ار یهجوت لباق
 البق هک ار ییایسآ نایز ۷ درم نیا رتمهم همه زا .دندش رتگنررپ جیردت هب وا رس دیفس یاهوم
 تبحص اهنابز نیا هب لماک طلست اب تسناوت و !دروآ دای هب رگید راب .دوب هدرک شومارف و تسنادیم
 !درک توف یگلاس ۱۱۵ رد هرخالاب وا .دنک

 دیهاوخ هدهاشم .دینک هجوت دراد دوجو یمزیتونهیه تبثم هسلخ رد هک یراثآ هیلک هب امشرگا
 هب و دراد دوجو درف هب رصحنم و عیسو یتاک رب و عفانم ,كيتاپمساراپ متسیس كيرحت ریثأت تحت هک درک

 یناوج صرق یعون ,یبصع متسیس هلمج زا ندب رد نآ یزاسناوج و یگدنزاس راثآ اب دسر یم رظن
 .دشابیم عوبطمان یبناج ضراوع عونره و كيسکوت و یمس راثآ دقاف هک تسا

 نامرد یارب عیسو حطس رد تبثم هسلخ ,یدیدرت هنوگچیه نودب هک منک یم ینیب شیپ نم

23. Parkinsonism. 
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 .درک دهاوخ ادیب هرمزور درب راک اههنیمز رياس رد و ناریب زا یرایسب

 هسلخ قمع
 یریذپ مزیتونپیه یاهرایعم و اهنازیم ساسارب یراما و یعونصم تروص هب دیابن هسلخ

 ادیب دارفا ینورد تاساسحا رد هک یلمعلاسکع یور زا یملع ظاحل زا دیاب هکلب دوش صخشم

 رد هک تسا یتارییغت رگنایامن «حوطس» نیا .تسا مهم رایسب ع وضوم نیا و ؛ددرگ نیعم .دوشیم

 رد یجراخ یتارییغت شیادیپ اب و ددرگ یم رادیدب هدنز دوجوم یبصع لامعا و یمیشویب ,یژولویزیف
 .دباییم یلجت هژوس راتفر

 تاساسحا بیقعت رد یعیبط یتروص هب هک درک روصت یا هدیدپ ناوت یم ار یمزیتونپیه هسلخ

 تاحالطصا درب راک نم رظن هب .دیآیم دوجوب اهناسنا هدیدرگ كيرحت و هدش هتخیگنارب فطاوع و

 هدننک دارک و رادنا طلع :هتشز نیا یدج نایوجشناد یارب یتح دروم نیا رد «حطس» و «قمع»

 .دوش هدافتسا هلحرم ای «زاف» رت یعیبط تغل زا تلاح نیا یارب منک یم داهنشيب نم نیاربانب .تسا

 هارحم لماوع لباقم رد ار یعیبط یاهناسنا یفطاع لمعلا سکع فلتخم لحارم ای اهزاف دیا

 :مینک هدهاشم

 هدهاشم اهناسنا یلومعم راتفر و یداع تلاح رد یناسنا فطاوع كيرحت زا لوا زاف ١

 مارا ساسخا ناسا ,دشاب هلع تلاع رد هتک تبان و یی شارا فطار کا نوش یم

 ندینش عقوم رد اهناسنا لمعلاسکع رد ار تلاح نیا .دنک یم یبوخ و یشوخرس .یتمالس

 زا یضعب نایرج رد .مینیب یم هنایوجحلص یاهتیلاعف ریاس و یریگیهام ,هعلاطم ,مارآ یاهیقیسوم
 رگیدکی اب و هدرک طاشن ساسحا دارفا ,زاف نیا رد .تسا هدهاشم لباق تلاح نیا مه مارآ یاهراک

 .دنهدیم ماجنا تیلاعف و ششوک اب و ییوخ هب ار دوخ یاهراکو هتشاد هناتسود یراتفر

 اب لداعمو دوش یم هتفگ تاناجیهو فطاوع هب تبسن ناسنا لمعلاسکع هب مود زاف -۲

 تارییغتو تاصاصتخا اع ارد .دندیمانیم مزیئونییه یو لوا هلعرم البق هک تسا یزیچ نآ
 اب و یرواداپ نازیم رد شهاک ای شیازفا هک ددرگ یم هدهاشم دارفا درکلمع و راتفر رد یحضاو

 ادیب یاهظحالم لباق شیازفا زاف نیا رد دارفا تمواقم اي تردق و تسا نآ رگنایامن تواضق

 .دروخ یم مشج هب یناسنا یاه هدوت و اههورگ یژولویزیف رد یحضاو تروص هب هدیدب نیا .دنک یم

 قایتشا روش زا هلحرم نیا اب یبهذم مسارم ای یسأیس تارهاظت ماجنا نایرج رد اههورگ راتفر

 الماک هک یلاح رد رتاتت ای امنیس یاههشیب رنه درکلمع هوحن رد هلحرم نیا .تسا نایب لباق هبذجو

 ای باذج ییامنیس ملیف كی یاشامت لوغشم الماک هک یناسکراتفر ای ؛ دناهدش قرغ دوخ شقن رد

 باداش و ناوج یا هفایق یگلاس ۶۰ و ۰ نینس رد یتح ,«نشیت یدم» مان هب تبثم هسلخ یعون اب یدنه نایک وج ۴

 «مجرتم» .دنراد



 اب هارمه زکرمت یعون حضاو تروص هب دارفا نیا رد .تسا قیبطت لباق دنتسه لابتوف ییاهن هقباسم
 تاسلج رد .تسا هظحالم لباق هدهاشم ای هجوت هنماد ندش دودحم و صاخ یاهراتفر و تاکرح

 هلمج زا اهنآ مامت رد هک ددرگ یم هدهاشم هلحرم نیا .صصختم كي اب هرواشم تاسلج ای زیلاناکیسب

 رد دارفا و دراد دوجو یمزیتونپیه دیدش سک الير ای یرادیب تلاح رد مزیتونپیه ,مزیتونپیه لوا زاف
 .دنراد رارق یدیدش یریدب نیقلت تلاح

 هجنآ اب و تسا تاناجیه و فطاوع كيرحت رثارب دارفا یاهلمعلا سکع لماش موس زاف -۳ ۱

 رد یدیدش تارییغت زاف نیا رب .دنک یم قب اطت .دش یم هدیمان مزینونپیه «قمع» زا مود حطس البق هک

 .ینالضع راهم دننام ییاههدیدب و هتشگ رادیدب دارفا تاصاصتخا و راتفر

 .تسا كرد لباق یدردیب و یسح یب ینالضع دامجنا .«باوخ رد یدرگ بش» "مسیلوپمانموس

 ار یتاساسحا و فطاوع تاکیرحت ربارب رد اهناسنا یاهلمعلاسکع .مراهچ زاف -۴

 .دننک یم زورب اهلمعلا سکع نیرتدیدش تروص هب .تاکیرحت نیرتدیدش لباقم رد هک دریگ یمربرد
 ادیب رهاظت تبثم ای یفنم قیمع هسلخ تروص هب اهنآ نداد شمارا اب مه و فطاوع كيرحت اب مه و

 یرشب یاههزیگنا مامت زاف نیا رد .دنا هدمآرد جلف تلاح هب هناز ور یعیبط لامعا مامت ابیرقت و هدرک

 یزیجنآ اب لداعمو تسا هدش اهنآ نیزگیاج قیمع هنوگباوخ تلاح كي و هدمآرد قیلعت تلاحب
 ا اع را نا کد اهن ت یم دنا ره یر نرم هرم الف تا
 تلاح ای و لماک یمزیتونپیه تلاح .دیدش یریذب مهوت تلاح ای كينوتاتاک سنارت «قیمع مزیتونپیه

 تسا ییاهلمعلاسکع رگنایامن زاف نیا .باصعا یژولویزیف نایب اب .«یسیلگنا حارج»"" لیدسا

 هب هتسب .دننک یم زورب كيتاپمساراپ اي كيتاپمس یبصع متسیس رد كيرحت نازیم نیرتشیب رثارب هک

 .دنشاب هدش كيرحت هدنهد شمارا اي هدننک كيرحت تاساسحا و تاناجیه هکنیا

 یمزیتونپیه زاف ۲ و دراد دوجو دارفا یناجیه تالاح رد صیخشت لیاق زاف ۴ رگید ترابع هب

 .تسا صیخشت لباق ناسنا رد

 رگا «دوش یم ادیب مزیتونپیه هدیدپ .دوش دیدشت جیردت هب یناجیه تالاح یدرف رد رگا
 .ددرگ یم داجیا تبثم سنارت دنشاب هدنهد شمارآ رگا و یفنم سنارت ,دنشاب هدننک كيرحت اهناجیه

 تاناجیه هدش دیدشت زاف نیمود زاغآ اب مزیتونپیه زاف نیلوا هک دراد دوجو فلتخم زاف ۳ مزیتونهیه رد

 :هصالخ روط هب .ددرک یم رهاظ

 .مزیتونهیه دوجو نودب .یعیبط تلاح ۱

 .تاعامتجا و اههورگ رد دارفا راتفر دننام مزیتونپیه رد زاف نیلوا .یعیبط راتفر زا ینزج یرییغت-۲
 .یریذپ نیقلت شیادیپ .دیلقت تلاح

 .مسیلوپمانموس .تامهوت .یسح یب .ینالضع قیمع راهم .مزیتونپیه مود زاف .رتشیب تارییغت ۲

25. Somnambuilism 26. Esdail State 



(ve)نيون یملع مزیتونپیه  

 .یشوهیب .هزیگنا قیلعت «یگنم .مزیتونبیه زا موس زاف .دیدش رایسب تارییغت -۴
 ؛ثبنس :نیوانع اب مزیتونپیه رد توافتم حطس ۴ دوجو زا .مزیتونپیه یاهباتک زا یضعب رد

 نامه یدنب میسقت نیا رد طسوتم ای مویدم هلحرم .دنا هدنار نخس كينوتاتاک و ,قیمع ,طسوتم

 هکلب .تسین نآ هباشم الماک تقیقح رد یلو تسا یعونصم یدرگباوخ ای یتسیلوبمانموس تلاح

 زاف لوبق هب رویجم .میمانب لماک زاف كي ار تلاح ¿ نیا رگا لاحره هب ا یی نا زا ےک

 طبترم یناسنا تاناجیه دیدشت لحارم اب ؛ مرینونپیه یزاف ۴ یدنب میسقت نیا یلو میتسه مه مراهچ

 !مینک باسح مینوود زاف تروص هب دیاب ار طسوتم حالطصا هب هلحرم نیاربانب ی

 لباق یناجیه تالاح دیدشت اب هطبار رد مزیتونپیه تلاح تروص نیرتهب و ندش رت قیمع

 طیارش اب و ددرگ یم طبترم هژوس یباستکا یاهتراهم و هزیرغ اب مه سنارت تیفیک .تسا كرد

 .دنک یم ادیپ یگتسب .دنوریم راک هب هک مه ییاهکرحم عون اب و یطیحم

 مزیتونپیه یاه هژوس یدنب هقبط

 مزیتونییه رد دارفا تیلباق و تیساسح رد یتارییغ دوجو هجوتم میاهنرب راب نیلوا یارب
 هاگچیه .دننک یم راک «اهمویدم دننام» تحار یاه هژوس یور هشيمه هک ییاهروزینونییه .دیدرگ

 .دنباي یمن قیفوت ,تسا اهنآ نیب هک یتافالتخا حیحص كرد هبو دنوش یمن لکشم ای هلأسم نیا راجد

 ای بسچرب اهنآ هب و دنهدیم تسد زا ار دارفا زا یرایسب ندرک مزیتونهیه رد قیفوت یگداس هب اهنآ
 .دنهد یم زکرمت تردق دقاف ای شکرس .مواقم لثم ینیوانع

 دن زا اینا یش م راک تا ارت یارک یار ,یملع رظن هطقن زا

 هتخانش یوخ و قلخ عون بسح رب دياب .دنا هتفرگ رارق مزیتونپیه ضرعم رد هک یدارفا نیاریانب
 هکلب ,هتفر راکب هک یکرحم تاصخشم اهنت هن .هسلخ تلاح كي اب هلباقم رد هصالخ روط هب .دنوش

 .دوش مولعم دياب مه یا هنیمز یوخو قلخ تاصخشم
 هتسد ۴ هب ار اهناسنا یوخ و قلخ عون ای یبصع متسیس عون «یکشزپ شناد ردپ» طارقب

 هتشادن یبصع متسیس لمع و تیهام زا ینادنچ تاعالطا طارقب دنچره ,تسا هدرک میسقت یلصا
 عضو تاحشرت ای تاعیام نیا و دنراد هدهع هب «تاعیام» ندب رد ار یلصا شقن هک دوب دقتعم وا .تسا
 تروص هب تاعیام ساسارب دارفا یوخ و قلخ عون ۴ .دنزاسیم صخشم ار دارفا یبصع تلاح

 :تسا هدش یراذگمان ریز

 .یمغلب -۴ .كينوكنالم -۳ «یومد ای ینوخ -۲ ,یواورفص -۱

 ۱ شیاهگس و فولواپ
 یطرش یاه سکلفر هنیمز رد ار دوخ روهشم یاهشیامزا «هتسح رب تسیژولویزیف فولوای

 رد یطرش یاهسکلفر .یناریو اي داجیا دش هح وم فولوای :تنتنا هداد ماجنا تاناویح یوررب



 تالاح داجیا ناکما اهگس زا یخرب رد .دیآ یم دوجوب رگید یاهگس زا رتدوز اهگس زا یخرب

 و ینامرد تامادقا تعرس روطنیمه .دیآ یم دوجوب رگید یاهگس زا رتعیرس یگناوید ای تینابصع

 كرحم لماع كي ربارب رد فلتخم تاناویح باوج بیترت نیا هب .دوب توافتم اهگس رد مه یناوتون

 لکش نیعم یاهکرحم ربارب رد هشيمه اهناسنا و تاناویح لمعلا سکع نیاربانب .تسین یواسم

 یدوچومره یلو «تسا رگیدکی هب هیبش یطرش یاهسکلفر یلک مسیناکم دنچره .درادن تخاونکی

 ۱ .دهد یم نآ رد یتارییغت دوخ یبصع یاهیگژیو هب هجوت اب
 یارب .درک یم نایب «راهم» ای «كيرحت» تاغل اب ار تارهاظت مامت یلمع تروص هب فولواب

 فرط هب ورهدایپ زا یکیرحت سکلفر كي اب هدایپ دارفا دوش یم زبس هارراهج غارچ هک یتقو لاثم
 شنا خان آ فرط ذب عرس هپ یی ونا هک یک تها یا لو دنور یت ناباخ ضرع
 .ندرگ یمرب ورهدایپ هب یدنت هب یراهم سکلفر كي

 قازب ندرک یراج یارب اهنآ ندش یطرش هلمج زا ,اهگس ندرک یطرش نایرج رد فولواپ
 هدهاشم سکلفر نیا داجیا تلوهس رد یتوافت .گنز ندروآرد ادص هب ای پمال ندش نشور رثارب

 ظاحل زا اهگس فولواپ رظن هب .درک میسقت یلک هتسدود هب رظن هطقن نیا زا ار اهگس هلصافالب وا .درک

 هجوتم فولواپ رتشیب تایبرجت نایرج رد .یراهم اي و دندوب یکیرحت ای یوخو قلخ ای یبصع عضو

 یوخو قلخ زا هورگ ۴ فولواپ بیترت نیا هب دراد دوجو یعرف هورگ ۲ ,یلک یاههورگ نیا رد هک دش

 میمعت لباق مه اهناسنا یورزب یگداس هب یدنب میسقت نیا فولواپ رظن هب .دومن فشک ار یناویح

 رد ات دوب شخب مارآ هدام ربارب ۸ ات ۵ هب زاین «دیدش یکیرحت» عون زا یاهگس رد لاثم یارب .دوب

 .دروآ دوجوب ار شمارآ تلاح «فیعض یراهم» یبصع عون اب یگس اب هسیاقم

 :تسا تروص نیا هب فولواپ یدنب میسقت

 یکیرحت -۱
 یوق یکیرحت :فلا
 هدنزرس یکیرحت :ب

 یراهم -۲

 درسنوخ «مارآ :فلا

 فیعض یراهم :ب

 .دنتفرگ یم رارق رگبوشآ تاکیرحت و تاناجیهدیدشت و كيرحت ضرعم رد رگا اهگس ةیلک
 نیا درک یم روصت فولواپ هک (یفنم سنارت) دش یم ادیپ اهنآ رد «یزغم راهم» تلاح كی دوز ای رید

 تمواقم هدنهد شیاسرف كيرحتنیا لباقمرد دناونبات تسا یزغم یعیبط یعافد مسیناکم یعون تلاح
 تلاح نیا هپ رتدوز یلیخ «فیعض یراهم» یوخو قلخ اب یاهگس هک تسا نیا مهم هتکن ,دیامن

 ادعب اههتفای نیا .دوب سرتسا زا یرتمک رادقم هب زاین نانآ رد تلاح نیا داجیا یارب و دندش یم دراو

 .یوشتسش» ناونع هب هک تسا یا هدیدپ ع وضوم نیا و درک ادیپ یرتشیب تیمها یرگید عوضوم رد



 نیون يملع مزینونپیه ۷۶

 ۱ .تسا هدیدرگ فورعم مه «یزغم

 تلاح نیا و .تسا یبصع تیعضو رد لالتخا یعون یمزیتونپیه سنارت هک ییاجنآ زا

 لباقم رد دارفا تیساسح نیاربانب.دیآیم دوجوب یفنم اب تبثم عون زا یتاکرحم بیقمت رد یبصع
 باصعا یلمع عون اب طبترم ای و دنک یم ادیپ یگتسب و طابترا اهنآ باصعا هلسلس عضو اب مزیتونهیه

 .دوش یم نانآ

 شیاه هژوس و روزیتونپیه كي
 :هک دندش هجوتم یدوزب هنحص یاهروزیتونپیه

 .دنرادن ندش مزیتونپیه تیلباق ای تیساسح مه هزادنا هب دارفا همه #

 كي یارب هک دنتسین ییاههدیدپ هیلک شیامن و هئارا هب رداق مدنوشیم مزیتونهیه هک یدارفا همه #
 .تسا یرورض و مزال «هنحص یور پوخ شیامن»

 موس رم یاهکینکت لباقم رد رت قیمع و رت تحار هک یناسک و رتدعتسم دارفا ییاسانش یارب

 تاناحتما» یارجا و یحارط هب رتاناد و رتشوهاب یاهروزیتونپیه .دنهدیم باوج یمزیتونهیه

 باختنا و ییاسانش نایجاشامت هوبنا نایم رد یگ داس هب اهشور نیا اب .دنتخادرب «یریذب نیقلت

 دف صم الف دارا نیا نام زا بلطراد دا فا ت رد دخ رزم شو یاهو ر

 یارب هک ار یدارفا زا یدایز دادعت البق یشوهزیت اب هنحص یاهروزیتونپیه .دندیدرگ یم باختنا

 ناجیهرپ یتافیرشت زا سپ و دنتفرگ یم رظن ریز .دندوب بسانم هنحص یور یمزیتونپیه یاهراتفر

 گنهرف رد نیاربانب .دندناوخیمارف هنحص یور هب یفاک تابساحم اب ار اهنآ زا یخرب
 .دب یاه هژوس و بوخ یاه هژوس :دنتشاد دوجو اههژوس زا هقبطود اهنت .یشیامن یاهروزیتونهیه

 مزیتونپیه نتفرگارف هب لیام (ینامرد هن) یملع رظن هطقن زا هک مه یناکشزب یبرم و داتسا

 باختنا و ندرک مزیتونهیه شور هک دوب یعیبط و دندوب روهشم و قفوم یاهروزیتونپیه .دندوب

 ققحم ناکشزپ نیا .دنتفرگ یمارف نانآ زا مه ار لکشم ای دب یاه هژوس درط و بوخ یاههژوس

 طیارش نیا رد و دندرک یمن ساسحا «لکشم» ای «دب یاههژوس» اب ندز هلکورس یارب یلیلد

 و دندادیم ماجنا هدش باختنا و ناسآ یاههژوس زا یهورگ یوررب ار دوخ تایبرجت و تاعلاطم

 ۲.دندادیم تسد زا ار رگید یاههژوس زا یرایسب .دننادب هکنآ نودب

 دارفا مامت اب دنناوتب دی اب .دنوش یم دوگ دراو رگنامرد یاهروزیتونهیه ناونع هب هک یناسک

 میمعت لباق اهیسررب عون نيا جیاتن ,قیقحت سانشراک و كيژولویمدیپا كي ناونع هب باتک نیا مجرتم رظن هطقن زا .۷
 رگنس فرط هب نارگید هک ار ییاهراکش و هتسشن یرگنس رد هک دندوب ییاههدازهاش دننام اهنیا .تسین هعماج یوررب

 راکش رد اهنآ تراهم و تردق رگنایامن ندرک راکش مسق نیا دادعت و عون تسا حضاو .دندرک یمراکش .دندناریم اهنآ

 ۱ «مجرتم» .دور یم راکش لابند هب دوخ هک دراد یسک رتشیب ار راکش رنه و تسین



 ۵ هسلخ تلاح یملع ریبعت :موس شخب

 كمك نانآ هب .اهنا یریدپ نیقلت یاهتیلباق زا رظنفرص و هتشاد راکورس هدننک هعجارم اي رامیپ

 اب یدارفارب اهنت دنناوت یم هلغشمرب ای هلصوح یب ناکشزپ ای هنحص نارگشیامن دننام وا .دننک ینامرد

 هب یفاک و حیحص تاعالطا نداد و تقو فرص اب طیارش نیا رد .دننک هیکت دیدش یریذپ مزیتونهیه

 داجیا یاهشور هک تسا حضاو .دنزاسب ریذپ مزیتونییه شیبومک یدارفا اهنآ همه زا دیاب ,نانآ

 باعرا اب هظحل دنچ رد یفنم سنارت دننام ناوت یمن و تسا رتریگ تقو یدنور دارفا رد تبثم سنارت
 هراب رد هک ییاهیزاسوج رب هیکت و هجوت اب و هنحص یوررب روضح زا لصاح ناجیه اي تشحو و

 ای هراشا كي اب هاگ و یهاتوک تدم رد .هدش لبق اهزور زا «خی رات روزیتونهیه نیرتیوق و نیرتگرزب»

 و یعامتجا یاهشیامزا هوبنا هب هجوت اب .درب باوخ هب ار بسانم و هدش باختنا یا هژوس .دایرف

 ییاوران بلاطم و یفنم سنارت زا هعماج یگنهرف هرطاخ و مزیتونییه هرابرد تسردان یتاعوبطم
 البق ,یبتک بلاطم ای و یهافش تروص هب دیاب امتح یملع ینامردمزیتونپیه رد ,مزیتونییه هراب رد

 .دشاب هدرک بسک ار یفاک و حیحص تاعالطا هژوس

 یوررب یعیسو تاقیقحت اکیرمآ هژیوب یبرغ یاههاگشناد زا یرایسب ریخا یاهلاس رد

 ماجنا یارب اهیسررب نیا هژوس و تسا هتفرگ تروص یلبق باختنا نودب و دارفا مامت رد مزیتونپیه

 اب اهیسررب نیا جیاتن .دنا هدوب هرود كي اي سالک كي نایوجشناد هیلک مزیتونپیهدوخ ای و مزیتونپیه

 یاهتست» یراما اي یددع میهافم اب و دصرد تروص هب .تسرد یراما یاهشور هب هجوت

 طسوت یبتک تروص هب ای یا هدهاشم تروص هب تاناحتما ع ون نیا رد .دنا هدش صخشم «تیساسح

 لصاح یاههدیدپ جیاتن «یمزیتونپیهرگد» اي «مزیتونهیهدوخ» نایاپ زا سب هدش مزیتونپیه درف
 هجوت هکنآ یاج هب اهیسررب عون نیا رد هک تسا حضاو .دنا هدش یریگرامآ و یدنب هقبط .,صخشم
 تیلباق ءاهیسررب نیا رد .تسا یراتفر یاه هدیدب یوررپ ,دشاب یبصع یاه هدیدب یوررب دیک ات و

 صخشم «ع ومجمرد و یروطنیمه» رگید یسررب تحت یاههورگ ای و نایوجشناد یریذپ مزینونهیه
 هدیدرگن یهجوت نانآ ییوخوقلخ هنیمز اي یبصع یاهپیت اب تادهاشم نیا طابترا هب و دنا هدش

 .تسا

 اههورگ یریذپ مزیتونپیه هسیاقم هرابرد یتالاقم هدش ماجنا تادهاشم و تایب رجت ساسارب
 ,نادرم و نانز نیب هسیاقم رد یریذپ مزیتونهمه نازیم الثم .دوشیم رشتنم فلتخم تاعامتجا و
 تاجرد نابحاص .توافتم تالیصحت یاراد دارفا .فلتخم لغاشم نابحاص .نادنملاس و ناناوج

 رد فالتخا نیا دسر یم رظن هب .دریگ یم رارق یسررب دروم ...و نوگانوگ یاهتیلم ,یشوه توافتم

 نیا و دشاب دارفا شرورپ هوحن رد فالتخا و یطیحم طیارش هب طوب رم رتشیب یریذب مزیتونهیه
 و یداینب یتارییغت هن .دشاب اهنآ تاراظتنا و روصت زرط .تایبرجت رد فالتخا رگنایامن .فالتخا

 ۲+.یرطف

 ای اهرسپ ,گرزب ًاتبسن یاههورگ رد .دراد تقباطم قوف دیاقع اب الماک ناریا رد مجرتم تایبرجت و تادهاشم ۸
۳ 



 نيون یملع مزیتونهیه ۷۸

 رد یدنب هقبط یعون اب فولواپ یاههتفای نداد قیبطت هک دسر یم رظن هب ینونک طیارش رد

 ریبعت و ریسفت رد یقایتشا و هقالع مه اکیرمآ رد مزیتونپیه ناصصختم و تسین ریذب ناکما مزیتونپیه

 نابز یسیلگنا یاهروشک زا جراخ رد هنیمز نیا رد فولوای شقن یلو دنرادن مزیتونمیه كيژولویزیف

 .تسا دوهشم ادیدش

 ای فولواپ بتکم عبات ناوت یم ار اهروزیتونپیه یبونج یاکیرمآ و یناپورا یاهروشک رد

 یمزیتونپیه یاههدیدب اب هطبار رد زغم رشق ریز رد یزک رم ندش ادیب .دیمان «دیدج یفولواب»» لقا ال

 كيژولویزیف نییبت و ریبعت رد اهنآ قایتشا هب .دریگ یم تروص اتسار نیا رد هک یئاهیسررب و

 .دیازفا یم مزیتونبیه

 اتسار نیا رد هک ""«یزی یجلو سایردنآ كرف رتکد» .یناتسراجم دیقف روزیتونپیه

 :دراد هراشا تروص نیا هب یبصع پیت ای یوخو قلخ ۲ دوجو هب .هدرک ییاهیسررب

 .دنتسه «لاعف ناور» ای «ویتکاوکیاس» یتیبرت و یتشرس تروص هب هک یدارفا -۱

 اج

 یاقلا نایرج رد و دننک یم تقفاوم ندش مزیتونپیه یارب هنابلطواد تروص هب رترید «ینیب درمدوخ ساسحا» هب هجوت
 یرالاسدرم هنیمز كي رد ار ندش مزیتونپیه اریز .دننک یم تمواقم رتشیب هناهاگ ادوخان و هناهاگآ مه ندش مزیتونپیه

 یعون هک اهنآ سرت ساسحارب رگا ,مزیتونپیه ع ورش رد اهنآ نس مه یاهرتخد هک یلاح رد !دننک یم یقلت فعض یعون
 .دوش یمن اهنآ زا «یصوصخ تالاژس» هک دوش هداد لوق اهنا هب و ددرگ هلباقم ,تسا هنانز موسرم ساسحا ای تفارظ

 .دنوش یم مزیتونییه قیمع یلیخ و تحار یلیخ

 هئاخ رد یبش هک هناتسود هسلج كي رد .دوب هتفر سیردت یارب مجرتم هک اهناتسرهش یکشزپ یاههدکشناد زا یکی رد

 یوجشناد ۱۳ زا (8601121100) نشیت یدم و ندش سکالیر نیرمت ناونع هب .دشیم رازگرب نایوجشناد زا یکی
 هدهاشم درک یم یناشفارون نآرب هام هک ار یا هچایرد هک دندیسر مزیتونپیه زا یقمع هب رفن ۱۲ یکشزپ مجنپ لاس

 زا هیقب زا رترید هک اهنآ زا یکی دعب زور دنچ هک تسا پلاج !دندیرپ نآ یورزا تسد نداد ناکت اب و لاب نودب و دندرک

 نیا رد یگدامآ داجیا زین و بیغرت یارب نم .دوب رکنم ار قیمع یمزینونپیه كرد دوب هدش دنلب قیمع باوخ نیا

 نایاپ رد .دنتسه ریذپ مزیتونهیه رت شوهاب دارفا اهتت هک مدوب هتفگ اهنآ هب ًاررکم ندش مزیتونپیه تهج نایوجشناد
 دامجنا نداد ناشن و رگید یاهروشک هدهاشم یارب ددجم مزیتونپیه كي رد ار نایوجشناد زا رفن ۲ روکذم هسلج

 بترم اب .تسا دحتم للم نامزاس لکریبد مدرک نیقلت وا هب هک یتقو اهنآ زا یکی و مداد رارق مزیتونپیه تحت ینالضع

 تلاح اب رفن ود نیا .داد نم یسایس تالاؤس هب یقطنم ییاهباوج .بلاج یاه تسژ هئارا و دوب هدزن هک یتاوارک ندرک

 دنل یتسید و اکی رمآ لحاوس زا و دندرک تاقالم دندوب رود یاهروشک رد هک دوخ لیماف دارفا اب یزیگنارب ناجیه

 ار هسلج نیا بلاج یاهسکع نایوجشناد نیا !دندوب هدشن جراخ ناریا زا هاگچیه دنچره .دندومن یبلاج یاهفیرعت

 ۱ .دوشن هدافتسا اهنآ زا یتاراشتنا یاهراک رد هاگچیه هک لوق نیا نتفرگ اب ,دنداد نم هب مه

 اهیراضیب نامرد» باتک رد نآ هب ندیسر یلمع یاههار و تسا مزیتونهیهدوخ یعون نشیت یدم هک تسا حیضوت هب مزال

 «مجرتم» .تسا هدش هداد حرش نشور تروص هب «مزیتونهیهدوخ اب اهیناوتان و
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 اي لاعف ناورریغ یتیبرت تروص هب یلو دنتسه لاعف ناور یتشرس تروص هب هک یدارفا ۲

 ۱ .دنتسه «ویسای وکیاس»

 .دنا هدوب لاعف ناور یتیب رت تروص هب یلو دنتسه لاعف ناورریغ یتشرس تروص هب هک یدارفا ۳

 .دنتسه یناور لاعفریغ ای ویسایوکیاس یتیبرت و یتشرس تروص هب هک یدارفا _۴

 ویتکاوکیاس یعیبط تشرس زا یئرا روط هب هک دنهدیم لیکشت یناسک ار لوا هتسد

 هّتس د .دنا هدرک بسک ویتکاوکیاس برشم و تلاح مه شزومآ و تیبرت نایرج ردو هدوب رادروخرب

 نایرج یلو دنا هدش دلوتم ویتکاوکیاس یتشرس یوخو قلخ اب هک دنهدیم لیکشت یدارفا ار مود

 موس هورگ رد .تسا هدوب ویساپوکیاس یوخوقلخ یریگ لکش تهج رد ءاهنآ تیبرت و میلعت

 یلو دنا هدش دلوتم ویساپوکیاس یبصع تیعضو ای یوخوقلخ ینرا هنیمز اب هک دنراد رارق یدارفا

 رارق یناسک مراهچ هورگ رد .تسا هدوب ویتکاوکیاس یوخو قلخ بسک تهج رد نانآ تیب رت و میلعت

 تیبرت و میلعت مه اتسار نیا رد و هدش دلوتم ویسایوکیاس یوخو قلخ ای یبصع هنیمز اب هک دنریگ یم

 .دنا هتفای

 تایرظن نارادفرط مه و یثرا هنیمز تلاصا رادفرط بتاکم تایرظن مه ,یدنب میسقت نیا رد

 دارفا نیب رد هک دوب دقتعم یزی یج لو رتکد .تسا هدش هدناجنگ یطیحم لماوع تیمها و تلاصا

 .دنریگ یم رارق ۱ هورگ رد /۵ و ۲ هورگ رد ۲۰ ۰۳ هورگ رد ۴ هورگ رد ۰ :هد رکلیصحت

 رگیدکی اب اهیدنبهقبط نتخاس طبترم
 هک میباییمرد بجعت لامک اب مینک هجوت قوف توافتم رهاظ هب یاهیدنب هقبط هب تقد هب رگا

 .مییامن هصالخ ای ماغدا یلک یدنب هقبط كي رد ای هسیاقم مه اپ ار اهنآ همه هک دراد دوجو ناکما نیا

 هدش بیکرت یزی یج لو و فولواپ ,طارقب یدنب هقبط رد هباشم نیماضم و میهافم ریز یدنب هقبط رد

 شا

 (ویتکا وکیاس) یکیرحت ۱
 مه اتسار نیا رد و هدوب ویتکاوکیاس یتشرس تروص هب هک یناسک :دیدش یکیرحت :فلا

 .دنتسه طارقب یدنب هقبط رد یوارفص تشرس نابحاص نامه هورگ نیا .دنا هتفاي تیبرت

 و میلعت نایرج رد یلو هتشاد ویتکاوکیاس تشرس یٹرا تروص هب :هدنزرس یکیرحت :ب

 .دنتسه ینوخ ای یومد طارقب لوق هب دارفا نیا .دناهتفای ویسایوکیاس برشم تیبرت

 (ویساپ وکیاس) یراهم ۲

 دنتسنه ویسایوکیاس باصعا اپ تشرس یاراد یرطف و یئرا ظاحل زا :درسنوخ ,مارآ :فلا

 رد طارقب یدنب میسقت رد .دنا هتشگ لیامتم ویتکاوکیاس برشم یوس هب تیب رت و میلعت نایرج رد یلو



 نيون یملع مزیتونپیه ۸۰

 .دراد رارق یلکنالم تشرس هقبط نیا

 مه اتسار نیمه رد و هدش دلوتم ویساپ - وکیاس تشرس اب دارفا نیا :فیعض یراهم :ب

 تسا نکمم یدنب هقبط نیا .دنوش یم هدیمان یمغلب طا رقب یدنب هقبط رد دارفا نیا .دنا هتفاي شرورب

 نیرت یملع یلو هدشن یا هیکت یداژن تاصخشم هب نآ رد اریز .دشابن دارفا زا یخرب هقیلس قباطم

 .تسا ام نامز یدنب هقبط

 تهج كي زا یلو تسا یییرقت یدودح ات یزی یج لو یدنب هقبط رد هدش رکذ یاهدصرد

 نیلوا رد اهناسنا ۲, دودح رد هک دنا هدوب رواب نیارب هشيمه اهروزیتونپیه اریز «تسا بلاج یلیخ

 .دنتسه ندش مزیتونپیه لباق قیمع روط هب و یگداس هب دروخرب

 باصعا هدشدرخ و یزغم راهم
 جیردت هب یاه سرتسا لامعا ای ارجا رثارب هک دش هجوتم فولواب .دوخ تایبرجت نایرج رد

 درکلمع رد یعیبطریغ ییاهراتفر دوز ای رید .هدننک لتخم و هدنهدرازآ تاکرحم عون زا «رتدیدش

 هس هب اهراتفر نیا هک (دنتسه یعیبط طیارش نیا رد اهلمعلا سکع نیا هتبلا) دوش یم ادیب تاناویح

 ۱ .دنتسه میسقت لباق هورگ

 .دهد یم باوج هباشم و یواسم روط هب فیعض و دیدش یاهکرحم هب زغم هلحرم نیا رد :یتوافت یب۱

 باوج دیدش یاهک رحم زا رتدیدش .فیعض یاهکرحم هب زغم هلحرم نیا رد : لاسکو داراپ هلحرم ۲

 .دهد یم

 الماک درف یراتفر یاههنیمز ای یطرش یاهسکلفر هلحرم نیا رد :لاسکوداراپارتلوا هلحرم -۳
 .ددرگ یم لیدبت تبثم هب یفنم زا ای یفنم هب تبثم زا و هدش نوگرگد

 هک دراد دوجو یطیحم یاهکیرحت ای اهراشف لمحت ای لامعا زا یرگید هلحرم كي هرخالاب
 باصعا ندش درخ ای یگتسکش هب هلحرم نیا .تسا ناسنا ای ناویح لمحت نکمم دح نیرتدیدش

 و شغ زا یتلاح هب ,یعافد لمعلا سکع ناونع هب درف .تخس هلحرم نیا رد و تسا هدش فورعم

 سنارت یتظافح راهم» ار لمعلا سکع نیا فولواپ .ددرگ یم راچد یرتسیه هلمح لثم یشوهیب
 .دیمان" «یلانیژرام

 نیا .تسا هدش یروآ عمج یبلاج تاعالطا ,هتفرگ تروص لاحبات هک یتاعلاطم هعومجم زا

 قداص و قابطنا لباق .هدش یراکتسد ای رییغت یرشب یهاگآ یداع روطهب هک یدراوم هیلک رد جیاتن

30. Transmarginal Protective Inhibition 



 ۸۱ هسلخ تلاح یملع ریبعت :موس شخب

 ییوداج و یاهقرف مسارم دننام یحور و یمسج دیدش شیاسرف زا لصاح یحور تالاح #

 ۱ یحور یاههبرض #
 .دنتسه «نک درخ باصعا» حالطصا هب هک یحور دیدش رایسب تاکیرحت #

 ردخم داوم اب یبصع یاهوراد درب راک #

 باوخ زا ینالوط تیمورحم #

 یفنم یمزیتونپیه هسلخ دربراک #
 یوشتسش» ناونع هب قوف تالاح هعومجم زا یاهدش یزیرهمانرب دربراک ام نارود رد

 و لئاسم بلاق رد ناوت یم ار هدش یروآ عمج تاعالطا هغر تا هدش روهشم «یزغم

 :داد رارق دربراک ای ثحب دروم ریز تاعوضوم

 ناتو یی ا ا ارس ار ورم ارگ ها ی انا
 رد هتبلا .دنهدیم ناشن لمعلاسکع ینیب شیپ لیاق یتروص هب ءاهکرحم دیدشت دراوم رد ,یبصع
 یاراد یاهگس .لاثم یارب .تسا رثوم اهنآ یباستکا و یئرا یوخوقلخ تاصاصتخا طیارش نیا

 یمزیتونهیه یاههژوس حالطصا هب اي ,یوارفص یاهناسنا اي «دیدش یکیرحت» یوخوقلخ

 تلاح اب و راوهناوید یتروص هب .دیدش رایسب یاهکرحم لباقم رد .ویتک اوکیاس /ویتک اوکیاس

 هد ینا لیلا کع ها ج اھ
 یاههژوس ای و یومد تشرس یاراد یاهناسنا ای هدنزرس یکیرحت تشرس اب یاهگس

 اب .دیدش رایسب یاسهکرحم لباقم رد ویساپ وکیاس/ویتکاوکیاس یمزیتونپیه یوخو قلخ یاراد

 .دنهدیم ناشن لمعلا سکع رادفده و هدش لرتنک یکیرحت تلاح

 یاه هزوس ای و كيلوكنالم یوخوقلخ اب یاهناسنا ای روبص و مارا تشرس اب یاهگس

 .دنهدیم باوج دیدش رایسب یاهکرحم هب ویساپ یراتفر اب ویتکاوکیاس/ویساپ وکیاس یمزینونپیه

 یاههژوس ای و یمغلب تشرس اب یاهناسنا ای فیعض یراهم یوخوقلخ اب یاهگس

 لمعلاسکع اب .دیدش رایسب یاهکرحم اب ییورایور رد ویساپوکیاس/ویسایوکیاس یمزیتونپیه

 .دنیوگ یم باوج لاعفریغ رایسب یراتفر و ییانتما

 و دیدش رایسب یاهسرتسا لباقم رد تاناویح دننام مه اهناسنا رد رگید ییوس زا
 .دنوش یم «باصعا یگ دشدرخ» تلاح راچد .دنرادن ار نآ لمحت هک یدیدش یاهدروخ رب

 .یودب یکشزپ رد یناور یاهیرامیب نامرد رد لاسکودارابارتلوا هلحرم ای و لمعلا سکع ای یزقم یوشتسش زا ۱

 روصت هک یدارفا .هلحرم نیا رد .دوش یم هدافتسا بهاذم و اههقرف زا یخرب رد ینامرد نامیا و ییوداج یکشزب

 زاوآ اب صقر اهتعاس نآ رد هک یمسارم دیدش یاهراشف تحت دنا هدید پیسآ هدنهدرازآ حاورا فرط زا دننک یم

 دوخ یلبق هدیقع ای روصت زا لاسکوداراپ تلاح اب و نیقلت اب .دراد دوجو تاراخب دب ای بوخ یوب و اهلبط شارخشوگ

 همجرت «هدش ریخسن یاهحور» باتک رد ناهج فلتخم یاهروشک رد مسارم عون نیا حرش و ریسفت .دندرگ یمرب
 «مجرتم» .تسا هدمآ باتک نیا مجرتم



A"نيون یملع مزیتونپیه  

 دوجوب یعیبط یاهکرحم هب تبسن دارفا لمعلاسکع رد یتارییغت یطیحم لماوع -۲

 هدادن رییغت ار دوجوم یتشرس هنیمز لاحره هب یلو تسا هارمه راتفر رییغت اب یدودح ات هک دنروآ یم

 قوس «ینیب شیپ لباق ییاهلمعلا سکع نداد ناشن تهج رد ار یدرف ره «یعیبطریغ» یاهسرتسا و

 .دنهد یم

 هب لمعلا سکع رد فیعض یراهم تشرس اب یاهگس .فولواپ تادهاشم ساسارب

 و یراهم لمعلاسکع .دننک یم" باصعا یگدشدرخ دیلوت ناسنا رد هک یدیدش یاهکرحم

 یاراد یاهگس هب تبسن اهگس نیا رد لمعلا سکع نیا .دوش یم هدید یلانیژرامسنارت یتظافح

 رکذتم البق نم .دنیآ یم دوجوب یرتفیعض یاهکرحم اب یتح و رتعیرس یلیخ .رگید یاهوخو قاخ

 زاین ییوراد ربارب ۸ ات ۵ هب شخب مارا ناونع هب.دیدش یکیرحت یوخوقلخ اب یاهگس هک مدش

 نزو نامه اب فیعض یراهم یوخوقلخ یاراد یاهگس هب تسا نکمم روظنم نیا یارب هک دنراد

 دارفا رد ءاهشخب شمارا هب زاین نازیم هک تسا هدش تباث مه ناسنا دروم رد ع وضوم نیا .دوش هداد

 اهناسنا لمعلا سکع و راتفر رب یطیحم طیارش دنچره .تسین یواسم رثأتلا یئطب و رثأتلا عیرس
 .دنک رییغت دناوت یمن و دنک یمن یساسا یرییغت دارفا یبصع پیت و لکش یلو .دراذگ یم ریثات

 عضو هب .دننک لمحت دنناوتیم اهناسنا ای اهگس هک یراشف و سرتسا رادقم و نازیم ۳

 ,یگتسخ دننام یطیارش و لماوع .دراد طابترا ناویح ای ناسنا یمسج طیارش و نانآ یبصع

 راب نیلوا یارب .ددرگ یم دارفا تمواقم ندمآ نییاب ثعاب اهوراد فرصم و بت و

 تحت دج هک یناسک درک هظحالم وا .دیدرگ یمهم فشک هب قفوم هطبار نيا رد" اھا

 ورف یرمسم یامغا رد رتعیرس .دندوب هتفرگ رارقآ BLED مان هب رصع نا ین یتامرق تامادقا

 لو

 یلئاسم و میتسه نینچ زین ام .دنا هدوب واکجنک رگیدکی هب تبسن شنیرفآ یادتبا زا اهناسنا

 لئاسمو اهراتفرو دنشاب رت یعیبطریغ ای رت بیجع هک تسا رت هجوت بلاج ام یارب نارگید یگدنز زا

 .هدرک قیقحت یرامیب هب طبترم لئاسم رد رشب هک ردقنآ ور نیا زا و .دننک یمن هجوت بلج دایز یداع

 .تسا رتشیب اهیعیبطریغ هب دیکات و هجوت یا هلأسمره رد و هدرکن یقیقحت یتمالس تلاح ءرابرد

 رد سنارت شیادیپ هب طوبرم ام تاعالطا و تایبرجت زا یرایسب مه هسلخ اب هطبار رد

 مامت هک تسا هدوب اهوراد فرصم و یرامیب .گنج ,یطحق دننام یفنم یطیارش كمك اب ای طیارش

 زاین یرتشیب تاعالطا یروا عمج هب ام .تبثم هسلخ یارب نیاربانب .دنتسه یفنم ییاههدیدب اهنآ

 .میراد

 یفنم رتشیب هک .فلتخم لماوع رثاررب هک "ییاههدیدب دروم رد ام تاعالطا هتفر مه یور

32. Nervous Breakdown 33. Abbe Faria 

  ۴«مجرتم» .دماین تسدب «یمیدق ینامرد شور كي» زا رتشیب یحرش 1۳۲۲ تغل یارب



 ۸۳ هسلخ تلاح یملع ریبعت :موس شخب

 .دنراد دربراک و دنتسه قایطنا لباق شیبو مک مه تیثم سنارت دروم رد دنوش یم داجیا .دنتسه

 قابطنا و دربراک ینعی .هنیمز نیا رد هک تسا دنمشناد و دنمشوه یاهروزیتونپیه هفیظو نیاربانب

 .دنربب راکب یفاک ششوک «تبثم سنارت رد هدش بسک تایب رجت و تاعالطا

 تسا ملع كي مزیتونپیه
 نشور ار ع وصوم نیا یملع رظن هطقن زا یدایژ هزادنا ات هسلخ هراب رد ام ثحب مراودیما

 و یژولویزیف لوصا ساسارب میناوت یم مینادب هک تسا نیا ام ثحب زا رگید هجیتن كی .دشاب هدرک

 یگرزب هابتشا نیا .مینک لیلحت و هیزجت ار مزیتونپیه هب طوب رم لئاسم (یسانش ناور) یژولوکیاس

 یعیبط مولع هژیوب یملع جیار و هدش لوبق تاحالطصا ساسارب ناوت یم هک یا هلوقم رد هک تسا

 هدافتسا زیمآ ماهبا و ولهپ ود تالمج و یکیزیفاتم تاراعتسا و تاحالطصا زا .درک ثحب نآ هرابرد

 ملع نیا تفرشیپ هک دوش یم ثعاب مزیتونپیه هب زیمآرارسا یامیس نداد رد یششوک هنوگره .دوش

 .دوش هجاوم یرتدایز یاهتمواقم اب یکشزپ و یملع عماجم رد نآ لوبق و دریگب تروص رتدنک
 هب و دننک هدافتسا یملع تاهیجوت و تاحالطصا زا هدنیآ رد اهروزیتونپیه مامت مراودیما

 .دنشوکب مزیتونپیه یفرعم تهج رد ملع نابز



 مزیتونپیه یاهتیدودحم و تارطخ

 هرابرف خا رض اب و هنافداض دياب یم هک میا هدیسر یا هطقن هب الاح منک یم لایخ نم

 .مینک تبحص مزیتونهیه یاهتیدودحم و تارطخ

 دوجو راک نیا رد یتارطخ ایآ هک دیک لاژس اهروزیتونپیه زا یمیظع تیرثکا زا امش رگا
 القا ف هو ده از یا اهن تا اورد

 مزال نیاربانب .دراد دوجو راک نیا رد یا هوقلاب تارطخ .تسین هناقداص الماک رظن راهظا نیا

 .میشاب هتشاد رظن دم رد لیلحت و هیزجت زا سب و مینک هعلاطم ار تاکن نیا ام هک تسا

 نآ هب ملیام هظحل نیا رد هک یا هتکن نیرتمهم ؟تسیچ رطخ زا تبحص عقوم رد ام روظنم

 !تسین رتکانرطخ لهج زا یزیچ جیه :هک تسا عوضوم نیا مشاب هتشاد دیکات

 هژوس یارب رطخ

 ناهج نیا رد گرزب تارطخ زا یکی .دراد دوجو رطخ زا یدصرد یرشب تیلاعف ع ونره رد

 لماکت و دشر نایرج رد .دراد دوجو یدایز تارطخ دلوت دوخ رد یتح .تسا ندش دلوتم رطخرب

 رد .دنرذگ یمن تمالس هب تارطخ نیا زا ناکدوک زا یرایسب و دراد دوجو یدایز تارطخ مه دازون

 یرتشیب تارطخ لیبموتا و تلکیسروتوم و تسا كانرطخ مه یراوسهخرجود یکدوک نارود

 .تسا هارمه یتارطاخم اب یراکره هب ندز تسد هتفر مه یور .دنراد

 كانرطخ یرامآ و یملع ظاحل زا هک یتانایرج و ثداوح .سرت و رطخ روصت عفوم رد

 رد صوصخب .اهناتسربق رد نادرگرس حاورا و وداج زا سرت و دناهلأسم كي دنوش یم بوسحم
 و ساواک یاهو اه طخ زا دیاب امت نیا رد نیا دات نگیف هاست كب اه بش گیرا

 .یمهوت و یلایخ لئاسم هن و مینک تبحص دنتسه یقیقح



A۶نیون یملع مزیتونپیه  

 یارب هک یتارطخ مه ,مینک تبحص مزیتونپیه لعفلاب و هوقلاب تارطخ هرابرد هک میلیام ام

 نایرج رد رطخ نيکو نم رظن هب .دنتسه روریونپیه نیمک رد هک یتارطخ مه و دراد دوجو هژوس

 !هزوس یارب هن تسا روزیئونپیه یارب مزیتونپیه

 تردق مهوت

 یمیدق هدیفع كی .تسا ناسنا ود نیب هنادنمتردق طابترا كی مزیتونپیه نایرج هک مهوت نیا
 هداد جیورت یشیامن یاهروزیتونپیه طسوت همه زا رتشیب هدیقع نیا .دراد خیرات رد هشير هک تسا

 .دراد رارق نایچاشامت فرط زا هدیقع نیا لوبق ساسارب اهنآ راک هيام و هیاب اریز .تسا هدش

 رصع رد لاح ره هب .دنا هدز نماد تسردان هدیقع نیا هب مه یعمج طابترا لیاسو ریاس و اههمانزور

 یوق درف كی لرتنک تحت فیعض یدرف هک تسا نیا دارفا زا یدایز هدع یارب مزیتونپیه نایرج ام

 یناکم رگید .دریگب رارق یسررب دروم یملع و یقطنم تروص هب مزیتونپیه نایرج رگا .دریگ یم رارف

 .دنامیمن یفاب اهفرح نیا یارب
 اروزیتونپیه دبلاک رد هن دراد دوجو هژوس زغم رد مزیتونپیه نایرج رد وداج و تردق نیرتگرزب

 و تراهم هب هن دراد هژوس ینهذ تردق و اهتیلباق اب طابترا یمزیتونپیه یاه هدیدپ تمظع و تردق

 .روزیتونپیه زیمآرارسا یورین

 ؛نیرفن ىدا هب اا دسر مد آ ام کا اب یی ام یا توت هل ات ها رد

 «هن» اي «یرآ» باوج یفاک حیضوت نودب مناوت یمن نم ؟هن اي مراد داقتعا رود هار زا ندز همدص

 هک دنک نیرفن ار یدرف هلیبق رگوداج رگا هک مراد داقتعا تاعوضوم نیا هب نم تروص كي هب .میوگب

 تاداقتعا دناوت یم مه گرم تلع ؛درم دهاوخ دعب زور ۳ درف نیا دایز لامتحا هب «دریمب هزور ۳

 هب یو ندش مومسم مه و .تسا رطخ نوناک هک لگنج بلق هب وا رارف مه .دشاب درف طلغ یگنهرف

 !تردق زاربا یارب رگوداج طسوت میقتسمریغ ای میقتسم تروص
 مهم تردق و مرادن یداقتعا یملع ظاحل زا تروص نیا هب لبنجو وداج هب نم ,رگید فرط زا

 و وداج دوخ هب هن تسا تافارخ نیا هب نامیا و داقتعا تروص هب دارفا زغم رد اهنت ,هطبار نیا رد

 رد اهتردق عون نیا هک مدقتعم نم .تسا هدرکلیصحت دارفا زا یگرزب تیرثکا داقتعا نیا .نیرفن

 هب دوخ نامیا تردق اب هک تسا یناسک زغم رد هکلب .درادن دوجو وا تبحم و قشع تبرش و رگوداج

 .دنهد یم ناشن یگتسبلد و قایتشا وا تبحم و رهم تبرش و رگوداج

 ینهذ تردق

 داقتعا میظع یورین نیا هب ام و دنک یم ادیپ رهاظت مزیتونپیه نایرج رد هک یمیظع تردق

 یمزیتونپیه یاه هدیدب رد هک یمیظع یورین .دوش یم مزیتونپیه هک دراد دوجو یسک نهذ رد .میراد



 AY مزینونپیه یاه تیدودحم و تارطخ :مراهچ شخب

 .روزیتونییه تسد تاکرح رد هن تسا اجنیا تردق نوناک .تسا هژوس یزغم یاهیگدیچیپ و

 مامت عقاو رد هک دنا هدرک لوبق راکتسرد و قیدص یاهروزیتونپیه مامت دعب هب هئوک نامز زا

 اهرو زیتونپیه فرط زا هک ییاه نیقلت ,نایم نیا رد .تسا «مزیتونپیه دوخ» تقیقح رد مزینونهیه عاونا

 فرط زا اه نیقلت نیا لوبق زاسراک و مهم عوضوم هکلب .دنتسین زاسراک تقیقح رد .دنوش یم هئارا

 مهم هکلب .تسین تردق زکرم و مهم .درذگ یم روزیتونپیه نهذ رد هک هچنآ نیاربانب .تسا هژوس

 نایرج هک دراد زاین نیا هب هنحص روزیتونپیه لاحره هب .دنرذگ یم هژوس نهذ رد هک تسا یتانایرج

 نیب تردق طابترا كی هژوس و روزیتونپیه نیب هنامیمص و هناقاتشم یراکمه كي یاج هب ار مزیتونپیه

 دوجوب ار طلغ مهوت نیا یناسنا ظاحل زا رکفت زرط نیا .دنک یفرعم روهقم یدرف و دنمتردق یدرف

 و ین القع ظاحل زا دراد لامتحا و دریگ یم رارق رگید یدرف رایتخا و طلست تحت یدرف هک دروآ یم

 هاهتامر زا یهویتا اوران تاروصت نیا هناوتشن لاحره هب .دشاب نیرفآرطخ طلست نيا یقالخا

 .دنرادن تیعقاو ما دکجیه هک دنتسه ییاههناسفا و اهملیف

 رتشیب هتکن نیارب و دیا یم دوجوب روزیتونپیه یراکمه و تیاده اب هژوس رد مزیتونپیه هدیدب

 عوضوم هن تسا مزیتونپیه لماع .دوشیم مزیتونپیه هک یدرف .تسین مزال رارکت و هیکت نیا زا

 !مزینونپیه

 ۲ هدش تباث تارطخ

 یتسردان یاهشرازگ و اهربخ مرید ونپیه هراب رد تالجم و اههمانزور رد هشيمه هنافساتم

 اهنا ةا یسک و دنا هدش مزیتونپیه هک تسا یناسک هراب رد اهربخ نيا زا یشخب .دوش یم رشتنم

 تالجم هب دياب .تسا مزیتونپیه هرابرد حیحص تاعالطا بسک هب لیام هک یسک !دنک رادیب ار

 .یرازابو لدتبم یاهباتک و اههمانزور هب هن .دنک هعجارم یملع یاهباتک و مزیتونپیه یصصخت

 هاگشناد یتاقیقحت یاههاگشیامزآ رد ار اهلاس .ام رصع گرزب ناققحم زا یکی .دراگلیه

 هب تیساسح» مان هب یربتعم باتک و هدرک قیقحت یمزیتونپیه یاههدیدب هزات زف دروفناتسا

 رهاظ مزینونپیه بیقعت رد هک اتاق ضراوع ةرابرد باتک نبأ رد .تسا هتشاکن «مزیتونپیه

 رد ۱۹۶۱ لاسات هک هرلش هراشا هضراع دروم ۱۴ هب اهنت باتک نیارد .تسا هدش ثحب .دنوش یم

 رد روزیتونپیه یهاتوک مه اهنآ تلع و دناهدش هدهاشم یمزیتونپیه یاهنامرد نایرج رد ناهج

 زا یرامیب دردرس نامرد یارب الثم .تسا هتشادن یریصقت مزیتونپیه و هدوب یرامیب یفاک یسررب

 !تسا هدوب دردرس لماع هدغ كي هک دننادب یفاک یسررب اب هکنا نودب هدش هدافتسا مزیتونپیه

 و تشاد هجوت درد هدننک داجیا تلع هب دیاب .مزیتونپیه اب وضع كي درد ندرک فرطرب زا لبق نیاربانب

 .دریگب تروص كشزپ طسوت دیاب مزیتونپیه اب ینامرد تامادقا هک دهدیم ناشن هلأسم نیا

1. Hilgard 



 نيون یملع مزیتونپیه ۸۸

 تسا هدش هداد راشتنا «نسور رتکد» طسوت اهنت دراوم فصن زا رتشیب .قوف نشرازک ۲۳ زا

 تبث لیصفت اب و یروآ عمج ار ینامرد مزیتونپیه ضراوع هراب رد تایاکش دراوم هقالع اب درف نیا و

 ناصصختم طسوت اهنآ رتشیب یلو دنا هدوب تیمها مک ارثکا رادهلأسم دراوم نیا دنچره .تسا هدرک

 تیحالص رد طقف ار مزیتونپیه درب راک ارثکا ناکشزب زا هقبط نیا .دندوب هدش شرازگ یکشزپناور

 یروشک چیه رد ناکشزپ هعماج فرط زا هجوچیه هب هدیقع نیا .رگید ناکشزپ هن دننادیم دوخ
 .تسا هتفرگن رارق هجوت و دییاتدروم

 هلأسم .تسا هدرک شرازگ ار دروم ٩ ,ناهج رد مزیتوئپیه ضراوع دروم ۱۴ زا نسور رتکد

 یئاهنت هب وا و دنا هدید ضراوع دروم ۵ اهنت ناهج رد كشزب روزیتونپیه نارازه روطچ هک تسا نیا

 رظن هب كلوکشم اهنآ تلاصا یمک اریز هسا نال اهشرازگ نیا دنجم یسررب نارات !دروم ٩
 ۱ .دسر یم

 هژوس ناونع هب هک دراد صاصتخا ینایوجشناد یاههبحاصم هب دراگیله باتک زا یلصف

 لثم یرصتخم ضراوع هب هدش مزیتونپیه نایوجشناد .دندوب هدش مزیتونپیه رگید نایوجشناد طسوت
 رتشیب رصتخم ضراوع نیا دسر یم رظن هب ۳ هراشا دردرس یمک و یگدولآ باوخ .یجیگ

 ماجنا ار مزیتونپیه لمع هک تسا یدارفا طسوت كينكت زا هدافتسا رد لاکشا و یگبرجت مک لولعم

 زا یرایسب رد .مزیتونپیه لمع دوخ رد هن (نالیصحتلا غ راف ای رخآ یاهلاس نایوجشناد) دنا هداد

 .تسا رت حیحص كينکت فعض یاج هب كينکت نادقف حالطصا زا هدافتسا یتح دراوم

 شا اتش .دنک یم تیاکش یجیگ و دردرس زا هژوس مزیتونپیه لمعزا سب هک یدراومرد

 یاهراک و هنحص یاهروزیتونپیه دروم رد هک یناسک.تسا روزیتونپیه تراهم و تاعالطا مدع نآ

 هدش مزیتونپیه دارفا رد ار ینالضع درد و دردرس زا یددعتم دراوم .دنراد یتایبرجت و تادهاشم نانا

 هدش لیمحت وارب ای و هدش هتساوخ هژوس زا هک تسا ییاهراک ماجنا یهاگ درد تلع .دنروآ یم دای هب

 زا دعب و هدش داجیا ینالضع دامجنا یدرف رد یهاگ الثم . تسا هدوب وا تیفرظ و تردق یارو رد هک

 .دنا هدرک راوس درف نیا هنیس یور هب ار یرگید درف سپس و هتخاس یلب یلدنص ود یالابرب وا ندب

 رگا یلو .دشاب هتشادن ینادنچ بیع تسا نکمم .دشاب ینالضع و دنمونت یناسنا درف نبا رگا

 .تسا ینیب شیپ لباق یدعب جیاتن .دشاب فیحن یرتخد ای و رسپ ای درمریپ

 هدیدب رد دننک یم روصت و دندقتعم تسردان یاهرواب نیا هب هک دنراد دوجو یناسک زونه

 كيلش مه هلولگ هدش مزیتونپیه درف هنتورس هب رگا هک یروطب دراد دوجو ییوداج تردق مزیب ونپیه

 .دنا هناهلبا هکلب هناحول هداس .اهرواب نیا !دناسریمن وا هب یررض «دوش

 رد هک میتسه دهاش ام !دنرایسب كانرطخ یاهروزیتونپیه یلو تسین كانرطخ مزینونپیه

 نیا زا و دنزادرپ یم ندرک مزیتونپیه هب تیحالص نتشاد نودب یدارفا .اهینامهیم و سلاجم یخرب

2. Dr. Rosen 



 ۸۹ مزینونپیه یاه تیدودحم و تارطخ :مراهچ شخب

 .دننکیم هدافتسا اهنامهیم ندرک مرگرس و شانت یارب لغ
 ییاهراک هیلک زا گرزب یاهعومجم هک هدش فیلات «لیژو نمنرب» طسوت یرگید باتک

 هک ار یدراوم» :میناوخ یم باتک نیا رد .تسا هتفرگ تروص ینامردمزیتونپیه هنیمز رد هک تسا

 یشیامن و یشان یاهروزیتونپیه طسوت اتدمع «هدرک یروا عمج مزیلونپیه ضراوع هراب رد ,زت وش

 نیا رد «.دنا هدوب نامرد لباق یگداس هپ و كبس رایسب ضراوع نیا دوجو نیا اب .دنا هتفرگ تروص

 :دیوگ یم هک دراد دوجو «لوم» مان هب هتسجربو فورعم روزیتونپیه كي زا یبلاج لوق لقن باتک

 و هنالووسمریغ تروص هب هکنيا رگم ,ددرگ یمن هضراع راچد ندش مزیتونهیه رثارب یدرف هاگجیه»

 و وا ندرک مارآ تهج رد و دریگب رارق هدننک كيرحت ادیدش تاتا ناب تن یا هتک تخارات

 «.دشاب هدشن ششوک یعیبط عضو هب وا ندنادرگ رب

 رت رطخ یب رایسب یکشزپ رد نامرد یاههار ریاس هب تبسن ار مرید ونپیه هکنیا نمض هن اژ ریپ

 مه رطخررپ ارثکا رثوم الماک و شخب تاجن یاههار هنافساتم یکشزب رد :دنک یم هفاضا .دنادیم

 دناوت یم یوق یاهوراد دربراک .دشاب كانرطخ دناوت یم یشوهیب ..دراد رطخ یحارج .دنتسه

 نیقلن اب و نادان دارفا تسدرد یتح مزیتونهیه یلو .تسا رایگرم مه قیرزت كي هاگ ,دشاب نیرف آرطخ

 راهظا ناوت یم نانیمطا اب نیاربانب .دروآ یم دوجوب یا هظحالم لباق تارطخ تردن هب مه هدیجنسن
 .دشاب نیرفآرطخ مدرم یارب دناوت یمن و تسین یکانرطخ هدیدپ مزیتونپیه هک درک هدیقع

 یگناوید داجیا

 دا رفا و و یداع یگدنز دیاب :دیوگ یم هک دراد دوجو یناگمه هدیقع كي

 لأسم ود یسررب هب ریز رد ام .دریگن رارق مزیتونپیه تلاح رد اهنآ شقن و راتفر ریثأت تحت دایز
 .ميزادرپ یم ریز توافتم

 زین مزیتونپیه زا سپ هدش مزیتونپیه دارفا دنکن هک تسا نیا عیاش و یخیرات سرت كي :فلا
 .دنریگب رارق روزیتونپیه یحور تردق ریثأت تحت دوخ یداع ک دنز رد

 لقع ۀکیراب رد ای دنتسه یناور لالتخا هنیمز یعون یاراد هک یدارفا مزیتونپیه زا سرت :ب
 .دشاب رثوم اهنآ یرامیب دیدشت رد تسا نکمم لمع نیا اریز .دنروخیم ولتولت نونج و

 .تسا فابلایخ دارفا و اههمانزور طسوت هدش هتخاس یاههناسفا ءزج «فلا» تمسق

 ارداف و تا یگناوید هب التبا ضرعم رد هک یدرف .درادن مزیتونپیه اب یطابترا «ب» تمسق

 تبحص .ینویزیولت یداع همانرب كي هب ندرک هاگن لثم یا هثداح ره اب «هدوب نادرگرس نونج و لقع

 تسا نکمم یرگید هرمزور تیلاعفره ای زیلاناکیسپ یارب كشزپناور كي هب هعجارم .دارفا اب یداع
 .دوش راکشآ وا هتفهن نونج

3. Brenman and Gil ۰ 4. Pierre Janet 



 هتکن نیا رب رگید راب .درادن اههنیمز نیا رد یرطخ هنوگجیه یمزیتونییه تلاح نیاربانب

 هناردلق و نشخ تانیقلت ای اهشور روزیتونپیه هک تسا یطیارش رد مزیتونییه رطخ هک منک یم دیکات

 ,دریب راکب ار

 تسا رطخ یب مزیتونهیه
 هب هکلب ءاهباتک ریاس زا رتشیبنآ زا نمک دراد دوجو یباتک مزیتونپیه هنیمز رد رضاح لاح رد

 خیرات لاس ۲۰۰ رد هک تسا یرثا نیرتمیظع باتک نیا نم رظن هب .ما هدرب دوس باتک اههد هزادنا

 .تسا نین جلیم لوتانآ رتکد شراگن مزیتونپیه باتک نآ و تسا هدش هتشاگن هنیمز نیا رد مزیتونهیه

 نم و درک یم تمدخ (یبونج یاکیرمآ) هئوگوروا رد كشزپ ناونع هب اهلاس نین جلیم رتکد

 شرسمه اب سوریآ سونئوب رد ۱۹۶۷ لاسرد اکیرمآ هراق یاهروشک یکشزپ نویسناونک نایرج رد
 رتک د .مدومن تافالم تسا ناهج رد یمان یروزیتونپیه و كشزپ مه وا هک یوولوس انلاگ رتکد مناخ

 هک هدرک یروآ عمج باتک نیا رد ار هدننک نامرد یاهروزیتونپیه زا یرایسب لوق لقن نين جلیم

 .درادن دوجو یرطخ اقلطم ینامردمزیتونپیه تامادقا رد :تسا نیا اهنآ یلک هدیقع

 رد هک دوب «دنتسارتو رتکد» یاقآ ناهج رد هدننک نامرد یاهروزیتونپیه نیرتراکرپ زا یکی

 شور زا وا .تشاد دوجو هدش مزیتونییه دارفا زا رپ قاتا دنچ هشيمه وا غولش كينيلك
 و داد ماجنا مزیتونپیه دروم ۶۰/۰۰۰ زا رتشیب و درک یم هدافتسا مه یهورگ ینامرد مزینونپیه

 :درکب دهام شولطمات هضراغ ترش

 زا رتشیب دوخ یکشزپ یگدنز رد هک دوب راکرپ و ققحم یروزیتونپیه"تلویبیل رتکد

 اه هژوس زا یخرب ؛مزیتونپیه یاهدمآ یپ هظحالم یارب و داد ماجنا ینامرد مزیتونپیه دروم ۰

 .درکن هدهاشم یکانرطخ دمآ یب هنوگچیه دوجو نیا اب .درک مزیتونپیه راب ۱۰۰ زا رتشیب ار

 شور هک شخب شمارآ شور اب مزیتونپیه راذگناینب میاهنرب رتکد هنالضاف رظن راهظا دیاش
 «دروم نارازه» ماجنا زا سپ مياهنرب .دشاب رتبلاج همه زا .تسا ام هرود ینامردمزیتونپیه رد لومعم

 یدراوم رد .دوش یم نامر د هب رجنم دراوم زا یرایسب رد ینامرد مزیتونهیه» :تفگ ینامرد مزیئونپیه

 ینامرد راثآ هنوگچیه رگا یتح .دنک یم رتهب یلیخ ار رامیب عضو لقاال .دماجناین نامرد هب هک

 .«درادن مه یررض هنوگچیه لقاال دشاب هتشادن

 هلمج نیا هعلاطم زا دعب و ام ینالوط یاهتبحص زا سپ .دنراد یدیدرت هک یناسک نیاربانب

 نادراک دارفا رظنریز ینامرد مزیتونپیه ندوب ررض یب دروم رد اهنآ یارب یماهبا هنوگچیه دیابن دکوم
 .دنامب یقاب

5. Hypnosis by Dr. Anatol Milechnin 6. Drs. Galena Solovey 

7. Wetterstand 8. Dr. Liebeault 



 ۱ مزیتونپیه یاهتیدودحم و تارطخ :مراهچ شخب

 دراوم ناشدوخ هک دنیامنب رظنراهظا و ینارنخس مزیتونهیه تارطخ هراب رد دنناوت یم یناسک
 ما هداد ماجنا ینامردمزیتونپیه دروم ۲۰/۰۰۰ زا رتشیب نم دوخ .دنشاب هداد ماجنا مزیتونپیه یدایز

 !ما هدرکن دروخرب «منادب مزیتونپیه هضراع و رطخ حالطصا هب ار نآ مناوتب هک یزیچ هب هاگچیه یلو

 هناردلق ندرک مزیتونپیه تارطخ

 قرف عضو مینک تبحص هراباک یاههنحص یشیامن یاهروزیتونپیه راک هوحن هرابرد ام رگا
 رد نم .دنهدیم ماجنا نارضاح یفنم فطاوع و تاناجیه كيرحت اب ار دوخ راک اهنآ اریز ,دنکیم

 خیرات رد گرم دروم اهنت هب هک مهدب حرش ار مزینونپیه یشیامن نایرج كي منادیم مزال اجنیا

 :دیدرگ رجنم مزیتونپیه
 هب یرتخد هب طوب رم هرطاخ نیا ؛درک رشتنم ار یا هرطاخ یزییجلو یافآ ۱۹۵۶ لاس رد

 لبق رتخد نیا .درک توف یمزیتونپیه شیامن كي نایرج رد ۱۸۹۴ لاس رد هک دوب "«نومالاس الا» مان

 كشزیریغ یا هفرح روزیتونپیه كيو كشزب ۲ طسوت .یناور یاهیرامیب هب التبا تلع هب هعقاو نیا زا

 كشزپریغ روزیتونپیه نیا .دوب هتفرگ رارق زیمآ تیقفوم نامرد دروم" «نمکو کین سنارف» مان هب
 تردقرپ رایسب و هتسیاش «یمویدم» مناخ رتخد نیا هک دوب هدیقع نیارب رصع نآ دیاقع ریثات تحت

 ۱۴ زوررد ور نیا زا .درک بسک ینیب نشور و یتاپ هلت هنیمزرد یتایب رجت ناوت یموا كمك هب و تسا

 :دومن نیقلت وا هب و درک مزیتونپیه ار رتخد نیا «نمکوین» تیعمج زا یهوبنا لباقمرد ۱۸۹۲۴ ربماتپس
 ام یارب رامیب نزریپ نالف هراب رد یتاعالطا ات متسرف یم رود هدکهد نآ هب ارت حور نم الاح»

 «...یروأیب

 یاهسفتت هب نآ لابند هب و دروآ دوجوب رتحد رد یدیدش یگتفشآرب و بارطضا روتسد نیا

 زا یدیدش نافوت نیقلت نیا راثآ هک دوب حضاو الماک ....داتفا هدیرب هدیرب یاهتبحص و قیمع

 دوخ نیقلت هب .دوجوم عضو هب هجوت نودب نمکوین .تسا هتشاذگ یاجب رتخد نیا رد بارطضا
 .درک توف هراچیب رتخد هرخالاب ات درک رارصا و داد همادا تسدرود هب وا حور نداتسرف هرابرد

 :دوب هدش گرزب هایتشاود لقاال بکترم هطبار نیا رد نمکوین

 رد تشحو و سرت داجیا بجوم راک نیا هک دوب هداد روتسد هژوس هب .نیقلت یاج هب وا :فلا

 .دوب هدش هژوس

 هکنیا یاج هب .دوب هدش رهاظ هژوس رد بارطضا و تشحو راثآ هک یتاظحل رد یتح :ب
 .دوب هدیزرو رارصا وا «حور جورخ» دروم رد ,دنک مارآ ار رتخد و دهدب هنحص رییغت نمک و کین

 .ساسا و فده دیاب مزیتونپیه نایرج رد هک دنک یم دییات ار مهم لصا نیا رگیدراب هنومن نیا

 .هدننک مزیتونپیه دصاقم و فادها هن دشاب وا فادها و تاناجیه و راکفا و هژوس

9. Ella Salamon 10. Franz Neukomn 



 نيون یملع مزیتونبیه اب

 .یسپوتا نایرج رد و تفرگ رارق بیقعت تحت لتق ماهتا هب نمکوین سنارف یاقآ لاحره هب
 ۱۸۹۵ ربتکا ۶ خیرات رد .همکاحم هرود كي زا سب هاگداع.دش هتخانش «!یبلق جلف» گرم تلع ۱

 رد یدایز ینامرد تامدخ .رتخد تایح نامز ردوا و دوبن راک رد یتین ءوس اریز .درک هثربت ار نمکوین

 .دوب هداد ماجن وا قح

 تامادقا نایرج رد هک دندقتعم ام دهع یاهروزیتونپیه و نیفلوم هک دسیون یم نین جلیم رتکد

 ترورضربانب هک ینارامیب رد یتح و درادن دوجو رامیب هب ندیسر همدص لامتحا .ینامرد مزیتونپیه
 یرطخ و هضراع هاگجیه .دناهتفرگ رارق دیدش طاع و خور تاک رفت سلام تخت ی افرف

 تهج ردو دنا هدش شرازگ «نسور رتکد» لثم یدارفا طسوت ارثکا ضراوع .تسا هدشن هدهاشم

 ءار ینامرد مزیتونپیه تامادقا یرگید دارفا ,ناکشزیناور زج هب دیابن هک هدوب اهنآ هدیقع نیا دییات

 !دنهد ماجنا .یکشزپ یاههتشر ریاس هنیمز رد یتح

 یا هلمج درب یم راکب .كشزپناور كي ناونع هب .نسور رتکد هک ینیقلت تسا هجوت لباق

 هک یناجیه ع ونره امش هظحل نیا رد» :دییامرفب هجوت نسور رتکد نیقلت هب .تسا زیگنارب بارطضا

 هک دسر یم دوخ تدش رثکادح هب ناجیه نیا .دوش یم یرگید عقومره زا رتدیدش و رتیوق دیراد

 تسا نکمم هک دینک یم ساسحا قیمع و دیدش ردقنا ار تاناجیه نیا .دینک روصت دیناوت یم امش
 ''«.دینک كرد ار یرگید ساسخا ره

 دک یم یاسا رفت فای دن یک یمزارف شور رک د ت الت اس تم یرا ۱ رھڑا

 رهاظ سفن یگنت دهاوش رگید درف رد و بارطضا راتآ رگید رامیب رد !تسا هتفرگ رارف زواجت دروم هک

 رتکد طسوت هک نیقلت شور نیا .دوش یم ادیپ ناوارف قیرعت تلاح زین اهنآ زا یخرب رد و ددرگ یم
 تا هال ا دمآ یب ای هضراع اب وا دوخ قیرط زا نونکات دوریم راکب نسور

 هتفرگ رظنرد طایتحا تاکن مامت تاعارم .تانیقلت یاقلا رد هک تسا نیا ام هیصوت لاحره هب

 .دوشب

 تارطخ هرابرد یقیاقح

 داجیا تسا نکمم ًانایحا یمزیتونپیه تانیقلت رثارب هک یتارطخ تسا دقتعم «نین جلیم»

 رادیدپ دور یم لامتحا یناسنا هنازور طباور عاونا ریاس رد هک تسا یتارطخ نامه اب هباشم .دنوش
 اب و هاگچیه دیاب .دینامب رانکرب تانیقلت عون نیا یلامتحا تارطخ زا دیهاوخ یم امش رگا .دندرگ
 رد .دنوش ادیپ تسا نکمم مزیتونپیه رد هک یتارطخ نامه اریز !دیوشن تبحص دراو سک چیه
 شیادیپ رثارب تسا نکمم هک یتارطخ رگید فرط زا .دنوش رهاظ تسا نکمم مه یا هرکاذم ع ونره

 انمض .دهدیم هئارا «ییادز تیساسح» یارب الامتحا نسور رتکد یاقآ ار تانیقلت عون نيا مجرتم رظن هپ ۱

 «مجر تع» .مجرتم زا هن تسا باتک هدنسیون زا نسور رتکد تایرظن اب باتک زیماداقتنا دروخرب



 ۳ مزینونپیه یاه تیدودحم و تارطخ :مراهچ شخ

 رهاظ تسا نکمم رگید یبصع كيرحت ره رد هک تسا یتارطخ هیبش .دنوش رهاظ یمزیتونمیه هسلخ
 تبسن نآ هب ار یضراوع ای دریگ یم رارق داقتنا دروم یللع هب ارثکا مزیب ونپیه .نیاربانب :دنوش

 .دنرادن شیاهدمآ یب و نآ اب یطابترا الصا هک دنهد یم

 یشک دوخ ای فداصت الثم یا هثداح رثارب یرگیدروهشم تیصخش ای امنیس هشيپرنه كيرگا
 نیا هک دیوگ یمن سک چیه .دشاب هدوب یکشزیناور یاهنامرد تحت اهلاس وا و دریمب یرگید للع ای
 رامیب ار وا همه .دشاب هدرک یشکدوخ درف نیا رگا .دراد یطابترا یکشزپناور یاهنامرد اب هثداح

 اب و تسا هدرک توف وراد دايز رادقم فرصم رثارب هابتشا هب ای یدمع تروص هب دنیوگ یم و هتسناد

 .دننک یم یقلت یداع و یعیبط ار هثداح هودنا و مغ

 هتف رگ رارق ینامردمزیتونپیه تحت راب كي یتح هتشذگ لاس ۵ رد امنیس هراتس نیا رگا الاح
 نایرج نأ هب یشکدوخ عوضوم هکنیا لثم !اهآ» :دنیوگب تسا نکمم دارفا زا یضعب .دشاب

 مه دیارج تاحفص زا هک اسب هچ ساسایب و هناقمحا یاهتواضف نیا «.تسا طوب رم مزیتونپیه

 !دوش تبث مزیتونییه تارثا و اهنایز تابثا یارب یرگید لیلد ناونع هب بیترت نیا هب و دروآریرس

 مزیتونپیه رثارد یگتسباو داجیا
 تحت ,رایتخایب یتادوجوم تروص هب مزیتونپیه هسلج كي زا سپ دارفا هک عوضوم نیا

 رد هک تسا طلغ تشادرب نیا هجیتن و تسا تسردا الماک .دنریگب رارق روزیتونهیه رایتخا و طلست

 یا هلأسم ینامرد مزیتونهیه نایرج رد ًاملسم .دریگ یم تروص تردق لامعا یعون .مزیتونپیه نایرج
 نکمم .یا هنحص و یشیامن یاهمزیتونپیه نایرج رد و یفنم سنارت رد یلو درادن دوجو هنیمز نیا رد

 تحت یعون هب «یگنهرف و یعامتجا تانیقلت تلع هب هژوس ,یمزیتونپیه یاقلا رارکت رثارب تسا
 هک دنزب یراک هب تسد و دنک ادیپ یتسیلوبمانموس یراتفر و دریگب رارق هنحص روزیتونپیه ریثأت

 طسوت اهنت هطبار عون نیا هک تسا حضاو .تسا هتساوخ وا زا ررکم یاه مزینونپیه یط روزیتونپیه

 اب هطبار رد هلأسم نیا و تسا ریذبناکما مزیتونپیه دایز رارکت رثارب و یشیامن یاهروزیتونپیه

 تلاح هب تسا نکمم ار هژوس هک ررکم یاهمزیتونپیه عون نیا .تسین حرط لباق ینامرد مزیتونهیه
 رایتخا رد یدایز تاناکما یشیامن یاهراک ظاحل زا .دناشکب مسیلوبمانموس ای یدرگ باوخ
 .دهد یم رارق روزیتونهیه

 دنراد رارق یمئاد مزیتونهیه و هسلخ یعون تلاح رد هک دارفا نیا اب راب كي یتح امش رگا

 یاهیحور و نازیمان یتیصخش دارفا نیا لاحره هب .دیوش یم نم روظنم هجوتم .دیشاب هدرک دروخرب
 هب دارفا هنوگنیا رد .تسا دایز یناور یاهیرامیب هب اهنآ یالتبا ناکما و دننک یم ادیب دولآ هم و جیگ

 و یعقاوریغ ییایند هب درف و هدرک ادیپ لخادت مزیتونپیه لاح رد یگدنز و یعقاو یگدنز جیردت
 تروص هب مزیتونپیه لاحرد یگدنز و یعقاو یگدنز دیاب هک ار مهم لصا نیا و دوش یم دراو دول | مهوت
 .دراذگ یم رانک هپ .دنشاب نایرج ود



 نيون یملع مزیتونپیه ۹۴

 یزیمآ قوش و یونعم حالطصا هب طابترا رد «یمزیتونپیه تاطابترا زا جراخ رد طابترا نیا
 و هژوس هک یدراوم رد طابترا 2 نیا .دروخ یم مشچ هب .دراد دوجو دیرم دنچ و دشرم كی نیب هک

 هپ ,دنشاب سوئرم و سیئر تروض هب هرمزور یگدنز رد ای و دنشاب دزمان اب رهوش و نز روزیتونپیه

 .دنک یم ادیب یلجت .ضحم یرادربن امرف و هناروکروک تعاطا یاهتروص هب و رتریگمشچ روط

 اههدیدب نیا شیادیب لامتحا لوا .دوش هدافتسا مزیتونپیه هيلع اههدیدپ عون نیا زا دیابن

 هنادلقم طابترا و یگتخاہلد عون نيأ مه مزیتونپیه نودب هدش رکذ طارش ردو تسا مک رایسب المغ

 یریگشیپ لباق و تخانش لباق اههدیدب نیا «یمومع یهاگآ حطس دشر هیاس رد و دیآ یم دوجوب

 .تسا نکمم اهنآ شیادیپ ناکفا یمومع یزومآدب و لهج رانک رد اهنت و دنتسه

 روزیتونپیه كی ریثأت تحت یدرگباوخ تلاح رد هک رطخ نیا المع عامتجا یداع دارفا یارب

 و بسانم طیارش هب زاین نت ینع نیا دو سسرتسخ اامع .تسا تسردان رایسب دنریگب رارق

 طیارش رد .دشاب هتشاد یفاک هزیگنا راک نیا یارب دیاب درف و دراد رهام رایسب یروزیتونپیه دوجو

 هب هجوت اب اب .دریگ یم تروص رادفده و هدش یزبرهمانرب تروص هب مزینونپیه هک ینامرد

 7 شاپ هادی وه تب ایت هشت نیا رد یسرت المع .قالخا و تلاصا ظفح رد ینامرد یاهرداک

 مه یزیچان ضراوع دراد لامتحا و دراد دوجو یدایز رایسب عفانم مریبونپیه رد لاحره هب

 مزیت و نبيه نایرج رد یراک مئادن ای هابتشا رثارب هک یمسج و یحور ضراوع .دشاب هتشاد دوجو

 نادان یروزیتونهیه رگا یتح .دنتسه نامرد لباق مزیتونپیه اب تحار یلیخ .دنشاب هدمآ دوجوب
 .تسا عفر لباق لاکشا نیا نادراک یروزیتونپیه طسوت یتحار هب .دنک داجیا رامیب یارب یا هلأسم

 .دیآ یم دوجوب مزیتونپیه زا دعب دندقتعم یا هدع هک مینک یم تبحص ییاهنایز هب عجار نونکا

 روزیتونپیه یارب یتارطخ

 یلو دننک روصت تسا نکمم مزیتونپیه یارب ار یا هرطاخم عونره یتافارخ و نادان مدرم
 هب مزیتونپیه هنیمز رد هک یدرف .دنناد یمن لوبق لباق روزیتونپیه یارب ریو شبا رک تا طق الت

 رد وا تیقفوم و دوش یم تیوقت سفن هب دامتعا ساسحا وا رد جی رد هب .دزادرپ یم نیرمت و قیقحت

 ار دوخ تانیرمت رتشیب هک دوش یم ثعاب «عیرس» اي و «تحار» ای «بوخ» یاه هژوس مزیتونپیه

 هب هجوت اب وا نایفارطا و روزیتونپیه درف رد هتسهآ هتسهآ بیترت نیا هب .دهد ماجنا اهنآ یوررب

 اجنیا زا رطخ و ددرگ یم رادیدپ «تردق» یعون دوجو ساسحا .تافارخ هب لیامت و طلغ تاعالطا

 .دوش یم رهاظ

 هب .تسا ندش سکالیر اهنت ای یمزیتونهیه كبس راینب تلاح كي هب زاین ًارثکا ینامردمزیتونپیه دصاقم یارب ۲
 یبوخ هب درذگ یم وا فارطا رد هک یتانایرج زا و هدرکن عطق طیحم اب ار دوخ طابترا نآ یط رد رامیب درف هک یروط

 «مجرتم» .دراد یهاکآ



 ۹۵ مزیتونپیه یاهتیدودحم و تارطخ :مراهچ شخب

 دوجوب روزیتونپیه رد یتردق و تیاضر ساسحا جیردت هب تحار یاه هژوس ندرک مزیتونپیه
 ای یفاک یملع تاعالطا بایغ رد جیردت هب و ددرگ یم دیدشت وا رد «تردق» دوجو مهوت و دروآ یم

 تلاح هب نتفررد ار ناسآ و تحار یاه هژوس تیلباق و تراهم .مزیتونپیه ینابم كرد تردق نادقف

 ای هابتشا نیا اب و دنک یم روصت دوخ رد یعیبط قوفام یاهتردق دوجو نوهرم طلغ هب ,یمزیتونهیه
 یروزیتونهیه هک یا هظحل نامه زا ءالوصا .دوش یم رت صیرح رتشیب و رتشیب تانیرمت ماجنا هب اوغا
 :مزادرهب نآ هب ملیام هک دوش یم عورش شتالکشم .درک رکف دوخ رد یتردق دوجو هب

 هناهاگآ دوخان یاههزیگنا
 هب ع ورش نامرد دصق مب و ناوارف قایتشا اب. .یکشزپ رداک زا جراخ هک یدارفآ ه : کنا ساز

 ؟تسیچ دنزادرپ یم ینالک یاههیرهش هار نيا رد و دننک یم مزینونپیه نیرمن و یریگارف
 جرخ یبایرازای یارب مه رالد اهنویلیم .دننک یم غیلبت ییالاک شورف یارب هک یناسک فده

 طیارش نیا رد .تسا هعماج زا یصاخ هبط ای مدرم هماع هب روبزم یالاک یجیردت شورف .دننکیم
 لوصا هب هیکت اب تاغیلبت ناصصختم و دراد تیبذاج رتشیب نایرتشم یارب اههاگدید زا یخرب
 ادیب و راکشآ هاگ بیرفلد یاههاگدید نیا .دنبايب ار باذج یایاوز نیا دننک یم یعس یسانش ناور

 .دنسریم رظن هب رود و هدیشوپ لوا هاگن رد هاگ و

 قنور و دوسرپ یرازاب ناهج رد مزیتونپیه هنیمز رد یتوص یاهراون و اهباتک شورف یارب
 یریگارف یارب ینامرد دصاقم زج هب دارفا هزیگنا هک دهد یم ناشن یفاک قیقحت و هجوت .دراد دوجو

 تسیچ مزینونپیه

 تیسنج و سکس هلأسم

 و داتسا رایسب یسانشناور لوصا دربراک رد .دننکیم غیلبت یعوضوم یارب هک یدارفا
 رد .دشاب هتشاد یفاک تیبذاج هعماج تیرثکا یارب هک دنراد هیکت یلئاسمرب اهنآ .دنتسه هتشکراک

 ,سکس دننام یلئاسم رب «مزیتونیبه یوداج» هک تسا نیا یمومع روصت یبرغ یاهروشک
 لکش روصت نیا ساسارب طلغ تشادرب نیا .تسا رثؤم طابترا رد تیقفوم و یعامتجا یاهتیقفوم

 .تسا ریذپهطلس و رگ هطلس هطبار هژوس و روزیتونپیه نیب هطبار هک تسا هتفرگ
 مزیتونپیه هرظنم تردن هب .دنوش یم رشتنم یبرغ یاهروشک رد مزیتونهیه زا هک یریواصت رد

 باذج رایسب ینز ًامومع اهسکع نیا رد هژوس . .دوش یم هداد ناشن یرگید درم طسوت درم كي ندش
 ناگ دید رد شحوریب نامشچ اب و هدیمل یلبم یور هب زاب هقي اب و هدیشوپ هاتوک ینماد هک تسا
 یا هدع یارب راه تنا اه .تسا هدش هریخ تسا هناشنمردلق تسژ اب یدرم هک روزیتونپیه

 رد ناوت یم مزیتونهیه ییوداج تردق زا هک تسا نیا قوف تاغیلبت موهفم .دشاب زیگنااوغا دناوت یم
 هک درک یشک هرهب اهنآ زا نانز اب طباور رد و درک هدافتسا ابیز نانز ندومن میلست و ندرک بذج هار



 نيون یمله مژیتونپیه ۶

 و بیرفلد یبرغ ناناوج زا یا هدع یارب ریواصت نیا زونه .عوضوم لصا ندوب طلغ مغریلع

 تما ناو

 تحار یاهتیقفوم
 .دنهدیم ماجنا ار یمزیتونهیه یاهنیرمت لوصولا لهس و تحار یاه هژوس اب اهنت هک یناسک

 !دنهد را رق دوخ ریثأت تحت ا ار هعماج دارفا دنناوت یم هک دنوش یم مهوت نیا راجد هتسهآ هتسهآ

 هک تسا هارمه یدایز تذل و تیاضر ساسحا اب مزیتونپیهدوخ و نارگید ندرک مزین ونپیه ۱

 نیا .دهدیم ار تردق هدنبیرف و بذاک ساسحا یعون درف هب دراوم زا یمیظع تیرثکا رد ابیرقت

 رد یراکهبت هب ار درف الومعم هک دراد ینیب گرزبدوخ ساسحا .دوخ لابند هب تردق ساسحا

 .دناشک یم فلتخم یاههنیمز

 یحور طلست
 و هدهاشم لباق هک نارگید رب طاست و یرترب یعون بسک و نارگید دیاقع و راکفا زا عالطا

 نیا .دناشک یم مزیتونپیه شزومآ لابند هب ار یاهدع هک تسا یلطاب یاهبارس زا .دشابن یسررب

 اب ار اهنآ و داد رارق دوخ یحور تردق ریثأت تحت ار رگید دارفا مزیتونپیه كمك هب ناوت یم هک روصت

 .تسا مزیتونپیه یروصت تردق و رادتقا هبذاج زا .دیناشک فرطره هب یئرمان ییانط
 زا یزور «مدوب هتخانشان یاهتردق بسک لابند هب مئاد «مدوب یا هچبرسپ هک یتقو نم دوخ

 ؟منک ادیپ ار نارگید راکفا زا عالطا رد یفاک تردق نم دوش یم ایآ :مدیسرپ ممزیتونپیه ملعم نیلوا

 هب تسا نکمم لیلع و فیثک یاهزغم نایحاص طقف هن :تفگ نم ملعم ؟تسا یلمع راک نیا ایآ

 و تخاس رود دب تالایخ نیا زا ارم نکش نادند باوج نیا لاحره هب !دنشاب ییاهزیچ نینچ لابند
 مزیتونپیه تاکرب و بوخ تارثا هب جیردت هب «مدوب هدش رود دب تالایخ نیا زا هک یطیارش رد

 .متخادرپ

 یلبنت

 .دوش یم مزیتونهیهدوخ اب ینتفاین تسد و ناشخرد یاهتیقفوم بسک دروم رد یدایز تاغیلبت

 و مظن .دایز هعلاطم اب اهنت هک اههاگشناد یدورو تاقباسم رد تیقفوم دننام یناشخرد یاهتیقفوم
 تسرپدوس دارفا زا یخرب هک یلاح رد .دیآ تسدب تسا نکمم هدش یزیرهمانرب تامادقا و بیترت

 هب ار فادها نیا هب یسرتسد ءاهتسژ و اهادا زا یضعب ای باوخ هسلج دنچ كمك اب بیرف مدرم و

 نیا رد مه ار «ینرمان ناردارب» تردق هک تسین دیعب و دنهد یم هولج ریذپ ناکما یرت هداس تروص

 نکمم لاحره هب یلو .دربب یپ اهاعدا نیا ندوب دنرچ هب دناوت یم یلقاع درفره !دنبلطب كمك هب هنیمز

 .دشاب هدنییرف اهدیما نیا روابدوز دارفا زا یخرب یارب تسا



 ۷ مزیتونهیه یاهتیدودحم و تارطخ :مراهچ شخب

 اهراک نیا هب سکره .مرادن یرس یاههورگ تامیلعت و اگوی اب یتوادع ای تفلاخم نم

 و مزیتونپیه تبثم شقن یلوصا روط هب نم .دروایب یور اهنآ هب دناوتیم .تسا شوخلد

 دیابن یلو ,منادیم رثؤم یزوریپ یارب ششوک و دیما و سفن هب دامتعا یاقترا رد ار مزیتونپیهدوخ

 ای راون دنچ ندینش ای باتک دنچ ندناوخ هب ار دوخ یاج روکنک یاهسالک رد تکرش و هعلاطم

 هزیگنا هک متسین دقتعم نم .دهدب یدورو تاناحتما رد تیقفوم یارب مری ونپیه سالک كي رد تک رش

 یارب تاغیلبت رد مدقتعم هکلب .تسا قوف یفنم یاههزیگنا هشيمه مزیتونپیه یریگارف رد دارفا
 هجوت نداد ناشن یارب یلیلد نیا دیاش .دوش یم هدافتسا مه اههزیگنا نیا زا اهراون و اهباتک شورف
 .دشاب مزیتونپیه یشزومآ یاهسالک رد تکرش هب مدرم قیمع

 .دنزادرپ یم مزیتونبیه یریگارف هب یملع قوش یور زا هک یدارفا هک تسا نیا مهم هتکن

 رود هب مزیتونپیه ندوب یا هعیبطلا ءاروام تردق و ییوداج تردق هرابرد هناگچب هدیقع زا دیاب

 :تشاد دیما رتشیب اهنآ تفرشیپ هب ناوت یم طیارش نیا رد .دنشاب

 ناسآ تیقفوم

 ,ناسآ دارفا ندرک مزیتونپیه هنیمزرد هبرجت هسلج دنچ زا سپ هک روتامآ یاهروزیتونپیه
 یهاگ .دنتسه هجاوم گرزب رطخ ود اب .دنریگ یم عمج رد یشیامن یاهمزیتونپیه ماجنا هب میمصت
 دزن زیما قارغا تروص هب ارجام لوقلقن ثعاب كيرتسيه عماوج رد اهنا كدنا اتبسن تیقفوم

 ظاحل زا تیاهن رد هک دنروآ یم دوجوب وا یارب زیمآ رارسا و دایز ینرهش هجیتن رد و هدش نارگید

 راظتنا رگید فرط زا .دنک یم داجیا ییاهیتحاران و تارطاخم درف نیا یارب یعامتجا و یحور

 مدرم لوق هب و هنحص یاهروزیتونپیه زا هک تسا دح نامه رد روتامآ یاهروزیتونپیه زا هعماج

 لاح .دنا هدید .دننک یم مزیتونپیه ار دارفا هیناث دنچ رد هک !تردقرپ و !یوق رایسب یاهروزیتونپیه

 یزاب هرخسم و یزابكقلد اب .دننک مزیتونپیه ار یا هژوس دنناوتن روتاما یاهروزیتونپیه رگا

 روصت نارضاح اریز .دوش یم نانآ یگدنکفارس و یزیروربآ ثعاب و دنوش یم هجاوم نارضاح

 .تسا روزیتونپیه ندوب یدتبم اي یگضرع یب «تلع ای ریصقت دشن مزیتونهیه یسک رگا دننک یم

 - تسکش و یزوریپ هک دشاب اهروزیتونپیه یارب یکانرطخ یداو دناوت یم مزیتونهیه یداو نیاربانب

 !دوش یم مامت نارگ اهنآ یارب - ودره



 ندرک نیقلت یاهنوناق

 یارورد هک دینک یم ادیب یسرتسد یمیظع قیاقح هب امش ,ندرک نیقلت یاهنوناق یریگارف اب
 كي درب راک «ندرک نیقلت نیناوق» زا تبحص .دنراد دوجو مزیتونیه هب تیساسح و مزیتونپیه یاقلا

 رب هک تسا یلیصا و یملع یاهیدنمنوناق هب هراشا هکلب .تسین دنسب رهاظ و اوتحمیب حالطصا

 .دننک یم تموکح یریذپ نیقلت یاضف
 دیروآ یم دای هب امش .دنا هدش سابتقا «هئوک لیما» تایرظن و میلاعت زا یریذپ نیقلت نیناوق

 نیا .دیدرگ عورش روریونپیه زیمآرارسا یاهورین و تردق هرابرد ییاهرواب اب مزیتونپیه خیرات هک

 رد یتح یلو .دوب مسیرمسم بتکم رد یناویح یسیطانغم یاهورین هیبش شیب و مک روزیتونپیه تردق
 تهج فالخ رد هک دندش یم ادیب «ایراف هبا» یلاقترپ بهار دننام دنمشوه یدارفا مه نامز نا

 ینهذ زکر مت یورین یوررب یزیچره زا رتشیب دیاب ام !هن» :دنتفگ یم دوخ هعماج رب طلسم یاهرواب
 هدیدپ كي هب ءاهورین راشتنا یکیزیف نادیم و هزوح كي هنماد زا مزیتونپیه بیترت نیا هب «.مینک راک
 .دیدرگ لیامتم یسانشناور یطابترا

 «تسناد عمش هلعش طسوت نتشگ بوذجم و ندش روحسم رصع دياب ار «دیرب رتکد» هرود

 شقن اههدیدپ نیا رد هجوت زکرمت .هطقن كي هب نتخود مشچ زا رتشیب هک دش مولعم یدوز هب یلو
 .دراد ار یساسا

 هک دوش یم یوسنارف كشزيوراد هثوک ليما یاههتفای هب طوب رم ام نامز ات ییاهن تفرشیب

 و اهزاین نارگن دایز امش ات تسین یزاین :دوب دقتعم هئوک .دیدرگ یریذپ نیقلت نیناوق فشک هب رجنم

 هچ هب هک دهد یم صیخشت و تسا اناد یفاک هزادنا هب وا اریز ,دیشاب دوخ هاگ ًادوخان ریمض قیالع

 رد رگا هدنزاس و تبثم یاهنیقلت .دشاب رتدنمشوه مه امش زا اتسار نیا رد دیاش .دراد زاین یزیچ
 و ثحب دروس هناداقن ار بلاطم نیا وا .دریگب رارق هاگادوخان ریمض رایتخا



 نیون یملع مزیتونپیه ۱۰۰

 لوبق و هدرک تشادرب ددنسپب هک ار هجنا .دوخ ینورد یاهزاین ساسارب و دهدیم رارق داقتنا

 .دنک یم

 زا هدافتسا .درک یم هیصوت نامز نآ یاهیوسنارف هب هئوک ار نآ دربراک هک ییاهشور زا یکی
 .هناهاگا هجوت لقادح اب تسناوت یم یدرفره نیاربانب .دوب هدش هدز نآ لوط رد هرگ ۰ هک دوب یخن

 هبساحم یارب نموم یاهکیلوتاک هک تسا یحیبسن دننام رادهرگ خن) درامشپ ار ۲۰ هرامش ات

 راکب شنانطومه هک ار یمسارم و اهتنس زا یکی هئوک بیترت نیا هب و .دنرب یم راکب دوخ تادابع
 ددع كي اهنت هکلب .درادن ینطاب صاخ یگژیو هنوگچیه ۲۰ ددع .(داد رارق هدافتسا دروم ,دندربیم

 .تسا روظنم نیا یارب بسانم

 رتسب رد هک درک یم داهنشیپ هژوس هب .درک یم هدافتسا شور نیا زا هثوک سفن هب نیقلت یارب )

 رایسب عضو كي و دهد رارق یسک الیر تلاح رد ار دوخ تالضع و هتسب ار دوخ نامشچ .دشکب زارد

 ,دننک یم باختنا ندیباوخ یارب مدرم هک هجنا زا رتشیب یزیج تلاح نيا) دریگب دوخ هب یتحار

 ره رد ,زورره نم» :دنک رارکت ار هلمج نیا رادهرگ خن كمك هب هبترم ۲۰ طیارش نیا رد و (تسین

 درف دوخ طسوت هک دشاج دنلب ردقنآ دیاب همزمز نیا «.موش یم رتهب و رتهب ,یتروصره هب و یا هنیمز

 ییاونش ساسحا و اهبل و نابز تکرح كمك هب راعش ای هلمج نیا یاوتحم و مایپ ات دشاب ندینش لباق

 .ددرگ میکحت و تبث ریمض رد اهشوگ قیرط زا
 یراویطوط تروص نامه هب .دریگب ماجنا تفد نودب و راک دوخ تروص هب دیاب تامادقا نیا

 هب الصا هلمج نیا نتفگ عقوم رد .دناوخ یم هدرک ربزا هک ار یراعشا .یناتسکدوک كدوک كي هک

 هب هجوت ,دیهدن ماجنا نآ هرابرد یسررب و دقن هنوگچیه و دینکن هجوت نآ یوررب هناهاگآ تروص
 قالطا «هاگ أ نهذ هب نداد یعرف هاگرذگ» تلاح نیا هب ام نارود رد .دهاک یم اهنآ تارثا زا تالمج

 نن

 .دوسیم

 - هناهاگ ادوخان هن اهنا هب هجوت یی الماک وراکدوخ تروص هب دیاب ار تالمج هنوگ نیا امش

 ار راعش نیا تاملک دیهدن نا هب یتیمها .دش رت هتسها ای رتدنلب امش یادص رگ! .دینک رارکت و رارکت

 نیرتمهم «زورره» تمسق .دینکب یرتشیب دیکات «زورره» زارف یوررب و دینک نایب هدرمش روط هب

 فده زا هک تسا زکرمت و هجوت هب زاین یمک «زورره» زارف یوررب زکرمت یارب ادتبا رد

 هب یهجوت الصا .دریگ یم تروص راک دوخ تروص هب مه نیا یتدم زا سپ یلو تسا رود هب هدشدیق

 نآ و فرط نیا هب امش راکفا و دش ترپ امش لایخ رگا دینکن .دییوگیم هک یاهلمج موهفم و انعم

 یعقوم ات .دیشابن نارگن .دشن بلج مه ییاجب رگا و دینکن نآ ندینادرگرب یارب یهجوت .تفر فرط

 " تاجن ینادرگرس زا ار دوخ رکف هک دیشاب هتشادن یهجوت .دیتسه لوغشم هلمج رارکت هب امش هک

 .تسا رترطخ مک امش نهذ ندرک ادیپ زکرمت ای هجوت زا ءامش راکفا یدرگلو و یگراوآ نیا ,دیهدب

 .میشاب لوغشم هلمج رارکت هب اهنت امش



 ۱۰ ندرک نیقلت یاهنوناق :مجنپ شخپ

 دیاقع و تایرطن ساسارب وا هک تشاد "«نئودوب لراش» مان هب یدیرم ای درگاش هئوک لیما

 هب ات هک تسا یباتک نیرتهب نیا نم رظن هب .تسا هتشون ار سفن هب نیقلت و نیقلت باتک شداتسا
 هتشون هنیمز نیا رد یباتک چیه لاح هب ات) تسا هدش هتشون «هئوک» دیاقع و تایرظن هنیمزرد لاح

 دیکات و هیصوت نآ و تشاد توافت كي هئوک اب نئودوب .(دشاب هتشاد ار یرتشیب بلاطم هک هدشن

 ادج ادج تاملک هیلک هک درک یم هیصوت و دوب داقتعا و نامیا یورزا اهراعش تئارق وزاربا رد نئودوب
 نئودوب فرط زا هک هلمج تین صولخ اب زاربا .دوش دیکات هملک ره یوررب و دنوش ادا هدیرب هدیرب و
 .دوش دیکات و هجوت هلمج یوررب تسا رتهب و دراد یتوافتم یانعم و تدش دارفا رد .هدش داهنشيب

 .دنک ادیب یعونصم تلاح تسا نکمم دراوم زا یخرب رد دنجره

 وا اریز داد یم حیجرت ار هناهاگ ان رهاظ هب و هناکدوک نایب و راو یطوط رارکت هثوک لاحره هب

 هئوک شور نیاربانب !دراد دوجو هئاگچب یحور زونه مه گرزب نانز و نادرم دبلاک رد درک یم رکف
 .تسا رتهب و رت هداس

 هئوک كينيلك
 زا یکی .تسا كدنا و مک رایسب ,هدش هتشون لاح هب ات هئوک شورو هئوک هرابرد هک ییاهباتک

 كي رد باتک ۲ تقیقح رد و هدش فیلات هئوک دوخ طسوت هک دراد مان «رتهبو رتهب زورره» اهباتک نیا

 دوخ هتشون هک تسا «سفن هب نیقلت قیرط زا یزوریپ بسک» مان هب باتک ود نیاز. یکی .تسا دلج

 هتشون «سکورب» طسوت هک تسا «هثوک لیما شور اب سفت هب نیقلت درب راک» رگید باتک و تسا هثوک

 .تسا هدش

 یور وا هب افش نتفرگ ای نامرد یارب فارطا زا یدایز هدع .هثوک ترهش شیازفا اب
 .دادیم ماجنا نارامیب زا یدادعت روضح رد هاگهگ ار دوخ ینامرد یاهراک هئوک هکنیا اب و دندروآ یم

 یگدنز یگرزب غاب رد هوک .دوب رفن كي اب خررد خر تبحص قیرط زا و یدارفنا وا ینامرد شور یلو

 ,هویم ناتخرد و هایگ و لگ زا ولمم غاب نیا رد و تشاد رارق هداتفارود نابایخ كي رب هک درک یم
 یاهراک هئوک باذج و بلاج یاضف و طیحم نیا رد .تشاد دوجو مه نامتخاس هاگتسد نیدنح

 .دادیم ماجنا ار دوخ ینامرد

 ساسارب یاهنامرد هب هیبش الماک .درب یم راکب دوخ نارامیب نامرد یارب هئوک هک یشور

 یبهذم یاهتیصخش و اعد هب دوخ یاهراک رد هئوک هک دوب نیا اهنآ توافت اهنت و دوب داقتعا و نامیا

 هب هثوک .دوب قوف هورگ هباشم ,یمزیتونهیه تانیقلت لوصا زا هدافتسا رد المع یلو دشيمن لسوتم

 .درک یم هدافتسا یسانشناور و یملع ینایم زا ,یداقتعا و یونعم لوصا هب هجوت یاج
 هدوب عیاقو دهاش شلزنم رد هئوک ینامرد مسارم زا یکی نایرج رد ۱ لاس رد «سکورب»

1. Charles Bauduin 2. C.H.Brouks 



 نيون یملع مزیتونپیه ۱۰۲

 شه ییاسآ و سا تند را نامزد تالیغ زا ے اھ کھا ع ظا قاب یو و و

 لوغشم اهتخرد نایم رد ای و هتسشن غاب یاهتکمین یوررد نارامیب زا یکچوک یاههورگ ,سکورب
 هدمآ درگ .دوب راظتنا قاتا مکح رد هک هقبط كي نامتخاس كي لخاد رد یرتشیب هدع و دندوب تک رح

 یوررب رامیب یدایز دادعت .دوب هئوک كينيلك هلزنم هب هک هقبطود نامتخاس كي لخاد رد .دندوب

 هتفرگ رارق هداتسیا تلاح هب برد یولج یتحو اههرجنپ یولج هچقاط یور ,قاتا فک .اهلبم
 هلصافالب و دنک ادیب وا یارب یلدنص كي تسناوت تمحز هب هئوک هک دوش یم رک دتم سکورب .دندوب

 .دش دوخ ینامرد یاهراک لوغشم

 تاتا لھ تو اک زا ی تای تقی دو لا ناتمام تارا
 را را و دوب راک رک رامیب ناو خو ها هما ام یار سیراب زا هک تشاد راهظا .دوب

 هب وا یاهاپ و ناتسد رسرد یحضاو شزرل و درک یم تکرح یتخس هب درم نیا .درک یم تبقارم
 لغب ریز بوچ زا هدافتسا هب روبجم ار وا هک درک یم تیاکش یجلف تلاح كي زا وا .دروخ یم مشچ
 رد درمریب .دشاب كرد لباق رتهب وا یارب شعضو هکنیا ات دورب هار ات تساوخ وا زا هثوک .درک یم

 هلوک .دیشک یم نیمز یوررب ار دوخ هدیمخ همین و جلف یاپ تمحزاب .تشاد هیکت اهبوچرب هک یلاح
 مخت دوخ هاگآدوخان ریمض هعرزم رد لاح هب ات امش» :درک هفاضا و داد یروف یافش ديما وا هب

 امش دبلاک رد بیترت نیا هب هک ییورین .دیراکب یب وخ و ديما مخت دییايب لاح یلو دیتشاک یم یدیماان

 «.دروآ دوجوب امشرد یدایز تارییغت دناوت یم ,دیآ یم دوجوب

 تبحص هب عورش ینز هک یتقو .درک وگ زاب مه نارامیب ریاس هب ار شخیدیما مایپ نیا هئوک

 دایز رکفت اب امش» :تفگ و درک عطق ار وا فرح هئوک .درک شددعتم یاهیتخبدب و بئاصم هراب رد

 «!یوش یم اهنا شرتسگو دیدشت ثعاب تیاهیراتفرگ یوررب

 تاعیاض ,یمسیتامور یاهدرد .دردرس هنیمزرد ناشیاهیراتفرگ هرابرد رگید نارامیب اب هئوک
 دوب دقتعم هئوک .درک تبحص اهسرت عاونا دوجو و سفن هب دامتعا نادقف .یبصع یاهیتحاران .یحلف

 دیدشت بجوم «هدوب بیاصم نیا زا یصالخ یوزرا اب دنجره «یفنم یاههنیمز رد اهنآ دایز رکفت هک

 :دوب دقتعم هئوک ,دوخ دیاقع هیجوت رد .تسا هدش ناشنالکشم

 امش :دهد یم باوج امش لیخت ای رادنب مهد ماجنا ار یراک مراد دصق نم :دییوگب امش رگا

 نیا رد !مهد ماجنا ار راک نیا مهاوخ یم نم :دییوگب دیاب امش .دیهد ماجنا ار راک نیا دیناوت یمن

 !دش دیهاوخ قفوم امش .دشاب ناکما هطیح رد راک نآ ماجنا رگا طیارش
 هنوک تاروتسد تاعارم اب هک دنداد یهاوگ .دنتشاد روضح هسلج رد هک یناسک زا یخرب

 .تسا هتشادن نامرد رد یتفرشیب هک دوب دقتعم نارامیب زا یکی اهنت .دنا هدرک ادیب یدایز یدوبهب

 ار ناتدوخ دامتعا دیاب امش .یا هدرک یدایز ششوک و یعس امش» :تفگ یزیمآ باتع نحل اب هئوک

 «یوش رتهب دیاب هک ینک رکف رگا !ناتهتساوخ و وزرآ رد هن دینکب ناتروصت و لایخ تردق هجوتم

 «! ی وش یم رتهب امتح



 ندرک نیقلت یاهنوناق :مجنپ شخپ

 هب ار دوخ نتفر هار هوحن ات تساوخ لیلع دارفا زا یخرب زا یت آ عضو اب هسیاقم یارب

 هدوب رگنهآ البق هک تشاد راهظا «میدرک تبحص شا هرابرد البق هک یلیلع درمریب راد ات

 شیاههناش حطس زا ار نآ دناوت یمن هک هداتفا راک زا یتروص هب شتس سار تسد هک تسا لاس ۱۰و

 .دربب رت الاب

 دوخ هب نیقلت و سفن هب دامتعا تردق هرابرد و درک تبحص وا اب هئوک هقیقد ۴۰ دودح رد
 اا ا یر داما رد تزور ی نفل ا گاو ةف تاو تک اه

 رد ی رک هارف شریک ولج نا ترند زآ لقال هک نارد ریا ناک گاو وب ها

 و درد نتفر نیب زا بجوم سفن هب نیقلت ,دنتسه یمسج ریدپان نامرد بویع راجد هک یناسک دروم

 اه ین اما نارام نارد راب رد ماگ ف E OSE ی یر

 تسنادیم لمتحم ار لماک نامرد هشیمه و

 :تشادیم نایب شراکفا اب هطبار رد ار ریز یاهیریگ هجیتن هثوک
 اود یا او هرخالاب .دنکرپ ار ام ینهد یاضف مامت هک یا هدیقع ره ١

 .دوش یم رقتسم نهد رد داقتعا تروص

 ثعاب اهنت,مینک هزرابم هدیقع كي اب میهاوخب نامدوخ هتساوخ و وزرآ كامک هباهنت رگا -۲
 !میوش یم هدیفع نآ تیوقت

 تست» ناونع هب ام نرق رد هک دز یشیامزآ هب تسد هئوک .قوف بتارم نداد ناشن یارب

 .دوش یم ماجنا نابلطواد یوررب و تسا فورعم «ناتشگنا ندرک لفق قیرط زا یریذب مزیتونهیه

 هک یلاح رد و دنک زارد ولج تمس هب ار دوخ یاهتسد ات درک شهاوخ یمناخ زا روظنم نیا یارب

 عضو نیا و دیامن بالق مکحم رگیدکی لخاد رد ار دوخ ناتشگنا .دنیبب دناوت یم ار شیاهتسد تشب

 راهظا مناخ نآ هب هئوک هظحل نیا رد .ددرگ رهاظ وا ناتشگنا رد یشزرل رصتخم ات دهد همادا ار

 الاح !یناوت یمن یلو ینک زاب مه زا ار تناتشگنا یلیام هک نک لایخ .نک هاگن تناتسد هب» :تشاد

 مه هب رتمکحم اهنآ ,ینک ششوک ردقره ینیب یم ,ینکرود مه زا ار تناتشگنا ات نک ششوک
 «.دنبسج یم

 دنک زاب مهزا ار شناتشگنا تسناوتن هرخالاب یلو دز روز یدایز رادقم شیامزآ دروم مناخ
 :تفگ هئوک عقوم نیا رد .دنا هدش لفق مه هب شناتسد وا یورین قوفام یتردق اب دیسریم رظن هب

 هب و دش لش نز ناتسد ماگنه نیا رد «.منک زاب مه زا ار مناتسد مناوتیم نم هک نکب رکف الاح»
 ا مه زا یتحار

 .دوب تبثم اهنآ تیرثکا یوررب و داد ماجنا نارامیب مامت دروم رد ار شیامزآ نیا اد

 رد هئوک .دوب شیامزآ ماجنا لوغشم مهرد یا هرهچ و سوبع یا هفایق اب یمناخ هک یعقوم رد
 تدوخ ینونک هدیقع رد رگا !مادام» :تفگ یزیمآزنط نحل اب «دوب هدش هریخ شنامشجرد هک یلاح

 « ینکزاب مه زا ار تناتسد یناوتیمن مه ترمع نایاب ات .ینامب اجرباب



 نيون یملع مزیتونهیه ۳

 رظن هطقن زا .دندرک زاب مه زا ار ناشناتشگنآ یگداس هب رگنهآ درمریپ هلمج زا اهدرم زا یضعب
 یریذپ نیقلت لباقم رد دارفا نیا تمواقم زا یا هناشن دناوتیم لمع نيا ءام رصع یاهروزیتونیه
 نیا رد !دوبن یلومعم روزیتونپیه كي هئوک یلو .دیامن یفرعم «فیعض یا هژوس» ار نانآ و دوش یقلت

 نم هک هچنآ هب اهتسد ندرک زاب .دیدرک هظحالم هک یروطنامه !هلب» :تفگ و درک مسبت هئوک هظحل
 هج امش هظحل نآ رد .بوخ .تسا هتسباو دینک یم رکف امش هک هچنآ هب هکلب .درادن یگتسب میوگ یم

 هثوک «.میاشگب مه زا ار مناتسد مناوتب دیاش هک مدرک رکف نم» :داد باوج درمریپ «؟دیتشاد یرکف

 «.دیتسناوت امش تلع نیمه هب .تسا روط نیمه .نیرفا» :تفگ

 وا اب ردقنآ و دنک بالق مه رد لوا تروص هب ار شناتشگنا ات تساوخ درم زا هئوک رگیدراب

 :تفگ وا هب هناقاتشم هئوک عقوم نیا رد .دنک زاب مه زا ار شناتشگنا تسناوتن رگید ات درک تبحص

 مه نیمه یارب ,یربب تیاههناش زا رتالاب ار تیاهتسد یناوت یمن هک یدرک یم لایخ لاس ۱۰ یارب»
 الاح .دنک یم مادقا وحن نامه هب .دنک رکف هک یتروصره هب ناسنا !یدوبن راک نیا ماجنا هب رداق

 هئوک هفایق رد كوکشم و لدود یتروص هب درمریپ «!مربب الاب ار مياهتسد مناوت یم نم :وگب و نک لایخ

 .مناوتیم وگب ,یناوتیم !یناوتیم هک نک لایخ !شاب دوز» :داد همادا هئوک هک درک یم هاگن

 رد .درہب الاب ار شتسد ات درک شش .دوب ددرم و لدود هک یلاح رد و !مناوت یم :تفگ درم «! مناوت یم

 نیا رد تسا نکمم اهروزیتونپیه زا یرایسب) .درک تیاکش شياههناش رد درد دوجو زا عقوم نیا

 ماگنه نیا رد (!دوب نیقلت رنه رد داتسا هثوک یلو .دنیامن فقوت دح نیمه رد و دننک اهرار هژوس هظحل

 ناز امس ود از ت امض نا ما ار تاسف یر ناب تشاد راهظا رامیب هب هئوک

 رد .درک رارکت ار الاب هلمج درم هقیقد مین یارب «تسا ارذگ درد نیا ,تسا ارذگ درد نیا :نک رارکت

 رد .دنک یمن ساسحا یدرد رگید هک درک دییات وا و دز درمریپ كاندرد هناش هب یا هب رض هئوک عقوم نیا

 4یروایب الاب هب ار تتسد یناوتیم هک نک لایخ الاح» :تفگ وا هب یمارآ هب هئوک عقوم نیا

 ات هدش ثعاب درد نتفر نیب زا و هدش نوگلگ یمک درمریپ هرهچ دیسر یم رظن هب نامز نیا رد
 و ؛مناوت یم نم : :تفگ تیعطاق و نانیمطا اب نیاربانب .دنک ساسحا دوخ رد یرتشیب سفن هب دامتعا

 رد ار شتسد هنادنمزوریب هک یلاح رد و !درب الاب دح نیرتالاب ات ار شتسد ینادنچ ششوک نودب

 !دندش لوغشم وا قیوشت هب راضح .دوب هتشادهگن الاب نامه
 تردق الاح «یدرک ادیب افش وت «نم تسود» :تفگ و داد ناکت ار شتسد هئوک عقوم نیا رد

 أب درمریب !دزاونب وا هناش هب یا هب رض شتسد نامه اب هک تساوخ رامیب زا و «هدب ناشن ار تدوخ

 هب مه درم .دنزب رتمکحم و مکحم ار یدعب یاههبرض ات تساوخ هثوک .دز یا هبرض یمارآ هب و دنخبل
 نیا الاح» :تفگ درم هب و دیشک رانک ار شدوخ هئوک هک یدح هب ات درک لمع تروص نامه

 ۱ «!نزب نادنس هب ار مکحم یاههبرض

 هاگهگ و هتسشن سلجم زا یاهشوگ رد هدزتهب و هنافاتشم درمرمپ هسلج لوط مامت رد

 همزمز بلریز ناوارف دیکات و رورغ اب و دناوت یم زونه هک دوش نئمطم ات درب یم الاب ار شناتسد



 ۱۵ ندرک نیقلت یاهنوناق :مجنپ شخب

 ۱ .مناوتیم نم .مناوت یم نم :درک یم
 تروص نامه هب و داد ماجنا ار ناتشگنا ندرک لفق شیامزآ هثوک مه رگید نارامیب درومرد

 ریمض رد ار سرت و یناوتان و سای مخت امش» :تفگ یم اهنا هب و درک فرطرب ار نانآ یاهدرد

 «.مراک یم امش ریمض رد ار تکرح و دیما مخت نم الاح .دیدوب هتشاک دوخ هاگآدوخان

 وا زا .دوب هدمآ سیراپ زا شرتخد هارمه هک تفر یجلف درمریپ غارس هب عقوم نیا رد

 شیاهاپ یور هب تسناوت تمحز هب ندرکاپهباپ اب درمریپ .دتسیاب شیاهاپ یوررب ات تساوخ
 و دنکب تکرح بقع و ولج هب یمک هک تساوخ وا زا و تفرگ ار وا یاهیتسدب وچ هئوک دعب .دتسیاب

 ....«مناوتیم نم «مناوت یم نم :دنک رارکت ار هلمج نیا شرکف رد موادم
 هب درک راداو ار وا دعب و درک مارآ ار وا ادتبا هئوک .داتفا نابز تنکل هب درمریپ یتدم زا سب

 تکرح هب عورش جیردت هب درمریپ .دیامن رارکت ار نآ و دنک رکف «مناوت یم نم «مناوت یم نم» هلمج

 زا شرتخد و دندزیم تسد وا یارب نارامیب رياس .دش تسار مک مک وا هدیمخ مادنا و درک

 كی یارب مهاب .هسلج نایاپ زا سپ هک تساوخ درمریپ زا هثوک .درک صقر هب عورش یلاحشوخ
 .دنورپ عاب هب یورهدایب و شدرگ

 طیارش نیا رد و دندنبب ار ناشنامشچ هک تساوخ دارفا همه زا هئوک .هعقاو نیا زا سب

 اهنآ زا مه هسلج نایاپ زا سپ .درک اهنآ هب نیقلت نداد هب عورش ءاهنآ یتحاران عون اب بسانتم

 فورعم هلمج و دنهد ماجنا دش رکذ هک یتروص نامه هب ار سفن هب نیقلت مسارم زورره هک تساوخ

 .دننک رارکت ار «موش یم رتهب و رتهب نم تهجره رد و تروصره هب .زورره» :وا
 و ترهش میناوت یم .مینک رکف جلف رگنهآ و جلف درمریپ نامرد دننام وا یاهراک هب ام هک یعقوم

 تردق هک درک یم دیکات عوضوم نیارب اهراب هثوک .مینزب سدح شدوخ رصع رد ار هثوک مارتحا
 نهذ و حور رد یشخبافش تردق و زکرم .تسا هدادن افش ار یسک عقوم نآ ات و درادن یشخبافش

 ار شیوخ تشونرس یدیدج تروص هب .دوخ هدنزاس و تبثم تاروصت و راکفا اب اهنآ و هدوب نارامیب

 .دنا هدز مقر

 .دندرک یم رکشت وا زا قایتشا اب و دنتفرگ نایم رد ار هئوک نارضاح هوبنا هسلج نایاب رد

 ودز یرانک هب تناتم اب ار اهنآ هک .دندوب هنش نامزد الماک یهورگ و هتفای ذوبهب اهنآ زا یرایسب
 و تفر غاب هطوحم هب .دندوب هتفای افش وا مالک اب هک یسیراپ درمریب هلمج زا ,جلف رامیب ۳ اب هارمه

 درک بیغرت ار نانآ .دنتفر هار یبوخ هب اهنآ هکنآ زا سپو درک یورهدایپ هب بیغرت و قیوشت ار اهنآ

 !دنودب مه یمک ات

 اهنآ امئاد هثوک یلو .دندوب ددرم ادتبا اهنآ :دهد یم همادا ینیع دهاش ناونع هب سکورب یاقآ
 نتفر هار دنت هب عورش و دندرک ادیپ یرتشیب سفن هب دامتعا هتسهآ هتسهآ اهنآ .درکیم قیوشت ار

 هتکن نیا هب دياب یلو دوبن بلاج اهنا ندیود هتبلا .دندوزفا دوخ تکرح تعرس هب جیردت هب و دندرک

 یسک ره یارب اعقاو !دنودیم گنشق لاس ۵۰ زا رت نسم نادرم تردن هب هک میشاب هتشاد هجوت



 نيون یملع مزیتونپیه م

 تعاس رد رتمولیک ؟ دودح تعرس اب الاح «لبق تعاسدنچ جلف دارفا دنیبب هک دوب زیگنا باجعا

 هب هئوک .دیسر جوا هب راضح قایتشا هک یتاظحل رد و دوب نایب لیاقریغ دارفا فعشو روش .دنود یم

 .دندوب وا روضح رظتنم هک تفر ینارامیب زا یدیدج هورگ فرط هب و دش جراخ اهنآ نايم زا یمارا

 یاهكينکت زا هدافتسا ظاحل زا و دراد تیمها ,نآ یخیرات هبنج زا رتشیب ,دش نایب هک هجنآ

 هک تسا یشخب ماهلا تاکن نتشاد رد نآ تیمها .دراد یدایز یاهیگژیو ,هورگ ربارب رد یشخبافش
 هشيمه هئوک یاهراتفر .دنشاب هدنزومآ مزیتونپیه دنمشوه و قداص نایوجشناد یارب دنناوتیم

 هکار یدارفا هیلک ,ناسکی یقایتشا و هقالع اب وا .تشادن یتافیرشت راتفر هاگچیه و دوب شخب ماهلا

 نیا .داد یم رارق نامرد دروم ریقف ای دنمتورث زا معا - دندرک یم هعجارم وا هب

 تشاد تسود ارثکا و دوب هارمه زنط و یخوش اب ینامز و یدج وا یاهتبحص نحل هاگ .نارامیب
 اب تبحص ماگنه هب .دشاب یشیامن یاههمانرب یارجا لثم شنارامیب و وا جن ید تی

 هدافتسا اهنآ یرامیب نداد ناشن یعقاوریغ و نداد هولج تیمها یب یارب یتصرفره زا ,نارامیب

 اهر .دوب هداد ناشن تیمها مک هک یزیچ رش زا ار اهنآ هاتوک ینامز رد بیترت نيا هب و درک یم

 تردق و شزرا رامیپ تینهذ رد ,یرامیب نداد ناشن تیمها یب و نتخاس رابتعا یب اب .تخاس یم

 تشحو و تسکش یم مهرد رامیب نهذ رد نآ یلایخ تمظع و تهبا و دیدرگ یم رتمک و رتمک یرامیب

 هدنخ دنچ اب رامیب ءارجام ینایای تاظحل رد و داد یم یرامیب دنخشیر هب ار دوخ یاج «یرامیب زا

 .دش یم جراخ بطم زا دوخ قباس تاروصت هب مجار زیمآ ازهتسا

 تسا نکمم .دناوخیم ار شرازگ نیا هک یکشزپ هورگ كی زا یرگید درفره ای كشزپ

 ییانت - یناور یاهیرامیب ای یرتسیه راچد ,رکدلاقوف نارامیب مامت هک دنک تواضق روطنیا

 .تسا هتشاد راکورس «كيتورون» ای و یبصع دارفا زا یهورگ اب هئوک ای دنا هدوب «ثيتاموس وکیاس»

 اب اهنا ارج سي «بوخرایسب :داديم باوج ریز تروص هم قوف لاکشا هب الامتحا هئوک

 اهنآ رکف رد نانآ زغمرد یلصا هلّأسم اماسم ؟دندوب هدشن نامرد اهوراد ندروخ و ناکشزب هب هعجارم

 نوسفا اب ناسنا كي» :مینک هعلاطم ار ایراف هبآ فورعم هلمج رگید راب كي دییایب .تسا هتشاد رارق

 رامیب نیقلت اب رامیب كي» :دوب نیا هئوک هلمج «.درک نامرد ار وا ناوتیم نوسفا اب مه و دوش یم رامیب
 «.تسا نامرد لباق مه نیقلت اب و دوشیم

 نیقلت هناگ هس نیناوق

 موجه وا ناگیار هاگنامرد هب نامرد و هئوک رادید یارب نایوسنارف زا ییاههورگ زارد نایلاس

 وا زا هلمج كي یزیچ ره زا رتشیب یلو دوب رادروخرب یوق یرکف متسیس كي زا هثوک .دندرب یم

 «!موش یم رتهب و رتهب نم هنیمزره رد و تروصره هب ,زورره» :دوب هدش روهشم

 اب وا یرکف متسیس هب هجوت نودب یعمج طابترا لیاسو ءاکیرما هب هئوک ترفاسم عقوم رد

 یور زا ءازهتسا و زنط اب و دندرک هصالخ هداس رهاظ هب هلمج نیا رد ار شتایرظن مامت یشیدنا هداس



 ۱۰۷ ندرک نیقلت یاهنوناق :مجنپ شخب

 هب نادنمهقالع رظن هطقن زا .دندرک رابتعا یب ار هنازرف و گرزب ناسنا نیا رابتعا و تیصخش .لهج

 هن هئوک .دوب تسودرشب و عاجش .فیرش ناسنا كي و هغبان كی هئوک «ینیقلت یاهنامرد و مزیت ونبیه

 دیاقع .دنک یدنب عمج ار دوخ تایرظن ات تسنادیم فوسلیف ار دوخ هن و تشاد یگدنسیو هب هقالع

 .دیدرگ یروآ عمج «نئودوب لراش» مان هب وا نادرگاش زا یکی طسوت وا یاهرواب و

 تسا هثوک زا نیقلت نیناوق شنیرفا و عارتخا .تسا هداس رایسب نیقلت نیناوق مهف و كرد
 ای هدافتسا دروم نیقلت رد هک یلوصا و بلاطم مامت .داد ماجنا نئودوب ار نیودت و یروآ عمج راک یلو

 :مینک یم بلج اهنآ هب ار امش هجوت هک دنا هدش ظوحلم لصا هس نیا رد .دنریگ یم رارق لمع

 هدرک ادیپ زکرمت هجوت نوناق -۱
 هب ع وضوم اي هدیقع نيا .دنک زک رمتم یعوضوم اي هدیقع یوررب ار دوخ هجوت مامت یدرف رگا

 .دنک یم ادیب یعقاو هبنج وا یارب جیردت

 داضتم رثا نوناق -۲

 راک نآ ماجنا هب مادقا طیارش نیا رد و تسین یراک ماجنا هب رداق هک دنک لایخ یدرف رگا

 ذفان و طلسم رثا نوناق ۳

 نیا رد نیقلت نیا دوش مأوت هزیگنا ای ناجیه .ساسحا یعون اب قیوشت ای نیقلت كی رگا
 رد یرتشیب ریثأت و درک دهاوخ هبلغ دنشاب نهذ رد انایحا هک یرگید یاهنیقلت و راکفا مامترب تلاح

 .دراذگ یم یاجب نهد

 نیقلت .هداس یلیخ روط هب !تسین مزیتونپیه زا ریغ هب یزیچ سفن هب نیقلت :دوب دقتعم هئوک

 مزیتونپیه .مینادیم هک روطنامه .دراد رشي دارفا یحور و یمسج عضو یوررب یفرگش تارثا

 ریمض شقن اجنیا رد و دشاب هتشاد یریثأت درف تالیامت و اههتساوخ فالخ تهج رد دناوت یمن

 رارق ریثأت تحت رادنب و روصت طسوت هاگآدوخان ریمض .دوش یم صخشم نآ تردق و هاگآدوخان
 و هدارا هن تسا رادنب و روصت .دوشیم حتاف هشيمه هک یسک طیارش نیا رد و ؛هدارا هن دریگ یم

 !دنتسین قفاوم نآ اب دارفا زا یرایسب هک تسا یعوضوم نیا .وا یصخش تساوخ
 تو ریز لوضا هی یناهردنیقلق هتیفژزرم شا هلا ۲۰ تایبرجت ساسارب هئوک لاحره هب

 :دوب هتفای

 و «رادنب» لادج نیا رد یگشیمه عتاف ,دنشاب داضتم تهجود رد رادنب و هدارا هک یعقوم-۱

 !اتئتسا نودب و كش نودب .دوب دهاوخ لایخ
 رودجم ای عبرم هزادنا هب رادنب ترد هدوش ادیب یلادج رادنب و هدارا نيب هک یعقوم رد -۲



 نیون یملع مزیتونپیه ۱۸

 .دوب دهاوخ هدارا تردق

 دهاوخن اهنآ عمج ربارب اهنآ عومجم تردق ,دنشاب تهج كي رد رادنب و هدارا هک یتقو-۳

 .دش دهاوخ اهنآ برضلصاح اب یواسم هکلب دوب

 .درک تیاده یتهجره رد ناوت یم ار لایخ و رادنب ۔۴

 كيراب پوچ كي یور زا نتفر هار
 زا یرایسب .رتمیتناس ۳۰ دودح یانهپ هب یبوچ راولا كی یوررب نتفر هار هرابرد ثحب اب

 یسک زا و میا هداد رارق طايح فک رد ار یبوچ راولا نیا دینک روصت .دوش یم نشور ام یارب بلاطم

 نیا :دهدیم باوج وا املسم ؟یتفینو یورب نآرگیدفرط هب راولا فرط نیازا یناوتیمایآ :میسرپب
 فرطود دینک روصت الاح !دهدب ماجنا ار راک نیا دناوت یم یسکره هک تسا مولعم !تسا یلاس هچ

 كي دودح رد نیمز زا بوچ ع افترا هک یروط میهد رارق راویدود هبل اي یلدنصود یور ار بوچ نیا

 نآ یورزا روبع بلطواد یدایز دارفا زونه الامتحا .مینک رارکت ار الاب لاوس هراب ود رگا .دشاب رتم

 هب و هدرک رشتنم یهگآ كی نم :دییوگب لیماف عاجش ناناوج زا یعمج روضح رد رگا الاح .دنوش یم
 عاجش ناسنا كي بشما ما هداد لوق مدرم هب و ما هتخورف طیلب یدایز دادعت یتاغیلبت یاهرتسوب كمك

 زا كيمادک !میهد یم رارق هقبط ۸ نامتخاسود ماب نیب ارراولا نیا هتبلا .دوریم هارراولا نیا یورزا

 حالطصا هب اجرد همه ًاملسم ؟دیتسه لوپ یدایز رادقم تفایرد و نآ یور زا روبع بلطواد امش
 یفاک هعلاطم نودب هک ار یدرف رگا .دنوش یم تشحو راجد تلاح نیا «روصت» زا و دنوش یم كشخ

 یور ماب تشپ هبل رد میهاوخب وا زا و میربب یا هقبط ۸ نامتخاس ماب تشپ هب هدرک لوبق ار فرح نیا
 نامیشپ دوخ یلبق فرح زا ًاملسم .دورب هار ميا هدرک صخشم چگ اب هک یرتمیتناس ۶۰ راون كي
 رد ؟تسیچ راک نیا تلع یتسار .درادن ار راک نیا شزرا ناهج یاهلوب مامت :دیوگ یم و دوش یم

 نوچ .دنک تک رح یتحار هب هکیراب نیا یورزا دناوت یم یملاس ناسناره یقطنم ظاحل زا هک یلاح

 ؟تسیچ تلع یتسار .دهدیم ماجنا یبوح هب مک ع افترا رد اي نيمز حطس یوررد ار راک نیا

 «هدرک ادیپ زکرمت هجوت» نوناق هب هجوت اب :دهد یم باوج تروص نیا هب هلأسم نیا هب هئوک
 ادیپ تقیقح و تیعقاو تلاح وا یارب ع وضوم نیا دنک ادیپ زکرمت یعوضوم یوررب یدرف هک یعقوم

 لامتحا امش هک دوش زکرمتم عوضوم نیا یوررب امش هجوت رگا طیارش نیا رد نیاربانب .دنک یم

 هب و دیآیم دوجوب یدیدش لیامت .دیارگب تیعقاو هب هدیقع نیا هکنیا یارب .دینک طوقس دراد

 !داتفا دیهاوخ امش دایز لامتحا
 هج و طايح رد هج .سالک رد هج .درک ناحتما تیقفوم اب ناوت یم یتیعقوم ره رد ار نوئاق نیا

 هب وا مینک یم نیقلت هژوس هب هک یعقوم مزیتونییه یریذپ نیقلت یاهتست زا یکی رد .هنحص یوررب
 اهنت راک نیا یارب .دیارگ یم تیعقاو هب وا روصت نیا المع دتفا یم نیمز هب و هدش فرحنم تشپ

 میزاس زکرمتم تشپ زا طوقس یوررب ار وا هجوت هک تسا یفاک



 ۱۰۹ ندرک نیفلت یاهنوناق :مجنپ شخب

 ینعی موس نوناق نآ و دنک یم تلاخد مه یریذپ نیقلت نیناوق زا رگید یکی لاثم نیا رد

 و میا هدرک نیقلت ار طوقس عوضوم نامدوخ هب ام طیارش نیا رد .تسا ذفان اي طلسم رثا نوناق

 ساسحا كي اب هک نیقلت تلاح نیا رد سپ تسا هارمه «سرت» ساسحا اب یعیبط تروص هب طوقس

 و راکفا هیقب اب و ددرگ یم طلسم ام یناور و یفطاع یاضف مامترب .تسا هدیدرگ طبترم یفطاع

 زا سرت»اب ام ,نآ یفطاع راب اب امروصت بیکرت اب و دنک یم بولغم ار اهنآ و هتساخرب هلباقم هب دیاقع
 سرت و طوقس روصت زا یبیکرت طلست ریز رد دارفا دوجو مامت نیاربانب .میوشیم هجاوم «طوقس
 .دنأم یم زاب تکرح زا المع و تسا هتفرگ رارق نآ زا لصاح

 رد .دهدیم ناشن یبوخب ار دوخ شقن الاب لاثم رد مه «داضتم رثا» نوناف اي نیقلت مود نوناف

 یور زا دایز رایسب عافترا رد یب وچ راولا كي یورزا دیناوت یمن هک دینک یم روصت امش هک یطیارش

 !دینک یم طوقس نیمز هب رتدوز .دیرادرب ماگ رت قیقد و دینک تقد رتشیب ردقره .دینک روبع ینابایخ
 رارق ثحب دروم عوضوم نیا لوا نوناق رد :مینکب هثوک نیئاوق رب یرگید رورم دییايب الاح

 ام تاروصت هشيمه .دنزیخرب هلباقم هب ام یاهرادتب و تاروصت اب ام هتساوخ و هدارا رگا هک هتفرگ

 رد دوش ادیب یداضت امش یاههتساوخ و تاروصت نیب رگا :دیوگ یم زین مود نوناق .دنوش یم زوریپ

 یوزرآ ای هتساوخ تردق روذجم ای عبرم ربارب امش تالایخ و تاروصت تردق نازیم طیارش نیا

 زا امش یاهرادنپ و تاروصت تردق دوش دایز هک یردقره امش نتساوخ تردق نیاربانب .تسا امش
 و تاروصت هک دنتسه قداص یطیارش رد نیناوق نیا هک دیشاب هتشاد هجوت !تسا رتشیب نآ
 نآ هب امش هتساوخ و هدارا تردق هاگچیه طیارش نیا رد و دنا هداتسیا مه لب اقم رد امش یاههتساوخ

 .دنک راهم اي بولغم ارامش تاروصت تردق هک دسریمن یدح

 اتسار كی رد امش یاههتساوخ اب امش تاروصت هک یطیارش رد هثوک لیما تایرظن ساسارب

 اهنآ ییوسمه زا لصاح یورین «(دتفا یم قافتا سفن هب نیقلت نایرج رد هک یروطنامه) دنشاب
 تالایخ نسوت هب دیناوتب امش رگا .تسا اهنآ برضلصاح اب ربارب هکلب .تسین اهنآ عومجم اب ربارب
 هب دوخ یناور تایح رد امش .دیروارد تک رح هب ناتیاههتساوخ هداج رد ار نآ و دینزب راهم دوخ

 .دیا هتفاي تسد یمیظع تردف

 حیحصت اب تیاده ناکما .تسا رتمهم اهنآ همه زا و دوش یم رک ذتم هثوک هک یا هتکن نیرخآ
 .دارفا حلاصم یاتسار و ریسم رد هک دهد یم ار گرزب هدزم ای ديما نیا هئوک .تسا تاروصت ریسم

 موهفم و مان رگیدراب دینک ششوک امش نیاربانب !داد تهج رییغت ای تهج ار اهنآ تاروصت ناوت یم
 :دیراپسب رطاخ هب ار هئوک نیناوق

 .دوش زکر متم یعوضوم یوررب امش هجوت هک یعقوم :دیوگ یم «هتفایزکرمت هجوت نوناق» #
 .دنک یم ادیب تلاصا و تیعقاو گنر امش یارب جیردت هب عوضوم نآ

 یراک ماجنا هب رداق هک دینک یم لایخ امش هک یعقوم ات :دیوگ یم «داضتم رثا نوناف» #

 .دیوش یم قفوم رتمک .دینک ششوک نآ ماجنا یارب رتشیب ردقره .دیتسین



 نيون یملع مزیتونهیه ا

 ا اج دوج اره اعراب ك ا نل ترک فر دک یا دا ورا
 .دنشاب هتشاد دوجو نهد رد تسا نکمم هک دوش یم ییاهرواب و تانیقلت هیلک رب طلسم

 مزیتونپیه هب تیساسح یاهتست
 رد دارفا تیلباق ای یریذبمزیتونپیه یریگ هزادنا یارب ییاهتست اهباتک زا یخرب رد ۱
 صخشم ار یریذب نیقلت نازیم طقف اهتسن نیا تقیقح رد یلو ,هدش هئارا ندش مزیتونهیه

 .دننک یم نیعم مه اردارفا لیخت و روصت تردق اه تست نیا رت قیمع لیلحت و هیزجت كي اب !دننک یم

 امش .دنراد مه ار ندش مزینونپیه تردق ,دنشاب هتشاد لیخت و روصت تردق یداع دح رد هک یدارفا

 اهنآ هک یطرش هب - تحار یاه هژوس هن .دارفا همه ندرک مزیتونپیه هب نانیمطا اب و سفن هب دامتعا اب

 راک هب امش .دننک یزاسرهاظ و رهاظت اهنآ ,اقلا هیلوا تاظحل رد رگا یتح و دینک مادقا - دنهاوخب

 رگا .دماجنا یم یعطق تیعقاو كي هب هناگچب رهاظ هب یزاب نیا دیشاب نئمطم و دیهد همادا ناتدوخ

 همادا ناتدوخ راک هب نانیمطا و راکتشپ اب و دیشاب هتشاد داقتعا بلق میمص زا ناتراک هجیتن هب امش

 یگدنز رد رگا .دوش یم امش تیقفوم بجوم .هژوس رد هدمآ تسدب یفطاع لمعلا سکع .دیه
 تروص نامه هب ,دیوش هنوگ نآ دیهاوخ یم و دیراد تسود هک یزیچ نامه هب امش مه یصوصخ

 دیناوتب امش رگا .دیبايیم تسد ناتهاوخلد تلاح نامه هب ًاعقاو جیردت هب .دینک رهاظت ای راتفر

 و ینهد ریوصت كي ناتدوخ یارب و دیشاب هنوگنادب دیلیام هک دینک مسجت یتیعفوم رد ار ناتدوخ

 یناور و یمسج یاهلمعلا سکع طیارش نیا رد .دینک قلخ .دیلیام هک یتروص نآ هب دیدج تیوه
 .دناشک یم تهج نامه رد و تروص نامه هب ار امش المع هک دیآ یم دوجوب امش رد یدیدج

 .مزیتونهیه یاههنیمز رد هک تسا یناسک یارب یتایح و بلاج رایسب هلأسم كی نیا
 امش رگا :دننک یم مادقا اهتیقفوم عاونا هب یبایتسد یارب سفن هب دامتعا بسک و مزیتونپیهدوخ
 و نانیمطا اب دیا هتخير هک ار ییاههمانرب و دینک یزیرهمانرب دیهاوخ یم هک یئاهراک یارب یعونب

 فده هب ندیسر رد اهنت تامادقا نیا ,دیریگب رظنرد ار نیقلت یملع لوصا اهنآ رد و دیهد ماجنا تقد

 هک «نیقلت تردق» هب المع بیترت نيا هب و دیسریم فده هب ًاعطق هکلب .دننکیمن كمك امش هب

 .دیروآ یم نامیا رتشیب تسا نآ زا یئزج مزیتونپیه

 نامرد هوحن هک ما هدرک همجرت ار«...رد مزیتونپیهدوخ درب راک هوحن» مان هب ار یرگید باتک .باتک نیا همجرت زا لبق .۳

 باتک نیا .دنک یم نایب دحاو یوگلا كي ساسارب مزینونپیه دوخ قیرط زا ار یناور تالکشم و اهیرامیب زا یرایسب

 هب ندیسر مود ماگ .فده ندرک صخشم لوا ماگ :دنک یم صخشم تروص نیا هب ار مزینونپیه دوخ لحارم

 .میشاب روطنآ میلیام هک تسا یتروص نامه هب راتفرو یگدنز مراهچ ماگ و سفن هب نیقلت موس ماگ زین ونپیه دوخ

 هیصوت ناگدنناوخ هب ار نآ هعلاطم و تسناد رضاح باتک یدربراک و یلمع هبنج ار باتک نآ ناوتب دیاش ,نیاربانب

 «مجرتمه .منک یم



 ۶ شخب

 اهباوج و اهلاژس

 رثا لماع ۲ كمك هب دارفا راتفر و كرد رد هک تسا یملع مزیتونپیه ؟تسیچ مزیتونپیه ١

 یمزیتونپیه هسلخ مان هب یتلاح هب ندیسر یرگید و یریذب نیقلت نیناوق زا هدافتسا یکی .دراذگ یم

 :دومن تقد اهنآ یانعم یوررب دیاب هک دنراد دوجو تغل ۳ «مزیتونپیه هب عجار یاههتشون رد

 ام رظن دروم هک ار یصاخ هدیدب هک دور یم راکب یکینکت یاقلا یارب هک تسا یشور :مزیتونپیه #

 .دروآ یم دوجوب .تسا

 یتقوم تارییغت و تالیدعت داجیا اب هک تسا ناور و مسج زا یصاخ تلاح :زونپیه ای سیزونپیه #

 .تسا یمزیتونپیه یاهکینکت دربراک هجیتن و هدمآ دوجوب یبصع متسیس رد

 هدیدپ تیهام و تعیبط كرد هراب رد هک دنک یم هراشا یملع هب و تسا یلک ترابع كي :یژولونپیه #
 .دنک یم ثحب نآ هدننک داجیا یاهشور و مزیتونپیه هدیدپ دوخ هلمج زا ,نآ راثآ و دیاوف و قوف
 رگشسرپ و داقن نهذ هک تسا یتلاح تقیقح رد و دوش یم داجیا مزیتونپیه هلیسو هب :زونپیه تلاح #

 تزابع هب .ددرگ یم هئارا هژوس هب زایندروم تانیقلت و راکفا طیارش نیا رد و هدش هدز یرانک هب

 روزیتونپیه طسوت هدش راهظا عوضوم هب هژوس هجوت .«هدش دودحم یهاگآ» طیارش نیا رد ,رگید
 رایسب تیاده و زک رمت تیلباق هزوس رد زونهیه تلاح رد مییوگب مین اوت یم نینچمه .ددرگ یم لیامتم

 .دوش یم رادیدب یدایز

 هتفاي لیدعت یبصع یارذگ طیارش كي سنارت ای هسلخ ؟تسیچ یمزیتونپیه هسلخ ۲
 اب هسلخ تلاح .دیآ یم دوجوب كيتاپمساراي ای كيتاپمس یبضع متسیس كيرحت كمك هب هک تسا
 یارو» تلاح كي عقاو رد و هدوب توافتم لماک یرایشوه ,یشوهیب .ءامغا .باوخ دننام یتالاح

 رد .تسا دایز رایسب یریذب نیقلت تیلباق و تردق یرایشوه یارو حصو نیا رد .تسا «یرایشوه

 زا .دوش یم ادیب تلاح نیا مه نیقلت دربراک و نادرگ ناور یاهوراد درب راک اب اهیرامیب زا یخرب



 نيون یملع مزیتونهیه ۱۲

 یهاگیاپ و ساسا نیاربانب دوش یم لصاح یبصع متسیس رد دیدش كيرحت رثارب هسلخ هک ییاجنآ
 یاتسار رد هج و لالتخا تهج رد هج تاساسحا دیدشت اب تقیقح رد هسلخ .دراد یمسج و یدام

 زا یکی درب راک اب هسلخ الومعم .دراد دوجو هسلخ عونود ساسا نیارب و ددرگ یم لصاح فازا

 هتفگ مه «مزیتونپیه یاقلا» یاهدتم اهشور نیا هب هک دیآ یم دوجوپ دارفا نیب طابترا یاهشور

 .دوش یم

 و دوش یم هتفگ یمزیتونپیه هسلخ نآ هب .دیآ دوجوب نیقلت اب هک یا هسلخ ره هصالخ روطب

 هلسلس كي هسلخ نایرج رد .ددرگ یم قالطا یرایشوه یارو نآ هب هک دروآ یم دوجوب ار یتلاح

 كي رحت یاهنیقلت زا هک دراد نیا هب یگتسب هک دیآ یم دوجوب درف دبلاک رد كيژولويزيف تا رییغت

 .دشاب هدش هدافتسا شخب شمارآ ای هدننک

 تروص هب تاملاکم و دیارج رد هسلخ تغل ؟دنتسه هباشم مه اب اههسلخ مامت ایآ ۳

 هارمه یگدز تهب و یجیگ «یشوهیب همین اب هک دوریم راک هب یتلاح یارب یاهراعتسا و یزاجم

 .درب راکب ناوت یمن تغل نیا یارب یملع یانعم كي طیارش نیا رد .تسا
 ای یفنم هسلخ نآ هب .دیآ دوجوب هسلخ تلاح كيتاپمس یبصع متسیس دیدشت و كيرحت اب رگا

 نایرج رد زین و یشیامن یاهروزیتونپیه طسوت تلاح نیا .دوش یم هتفگ «كيبورتوگرا سنارت»

 كيرحت اب هسلخ رگا .دیآ یم دوجوب (ینامردراز لثم) ینامرد مسارم یخرب و یا هلیبق یاهصقر

 اي تبثم هسلخ نا هب .دیآ دوجوب هدنهدشمارآ فطاوع دیدشت و تیوقت ای دارفا كيتاپمساراب متسیس

 .ددرگ یم قالطا «كيپورتوفورت سنارت»
 و لبط دنلب یاوآ اب اهتعاس هدننک تکرش ای رامیب هک "ییوداج یشیامن ای ینامرد مسارم رد

 یفنم هسلخ تلاح ییاهن لحارم رد دریگ یم رارق یبصع كيرحت تحت زیگنارب باجعا مسارم
 هدافتسا یکیژولوئدیا ای ینامرد دصاقم یارب نآ دیدش یریذب نیقلت تیصاخ زا هک ددرگ یم رهاظ

 .دراد یدایز ریثات تلاح نیا داجیا رد یمسج یگتسخ یارب صقرراوهناوید و دنت تکرح .دوش یم

 تحار و مارآ اب ,نتفرباوخ هب نیقلت دننام ییالال نتفگ و دارفا ندرک سکالیر اب رگید فرط زا

 شور نیا زا اهنت ینونک طیارش رد هک دوش یم داجیا دیفم ای تبثم هسلخ تلاح ,هژوس ای رامیب ندرک
 .دوش یم هدافتسا ینامرد و یملع مزیتونپیه داجیا یارب

 تبثم یاههسلخ دروم رد هلأسم نیا و دنتسه هباشم تیهام ظاحل زا یفنم یاههسلخ مامت
 دراد دوجو هسلخ عونود نیا زا كي ره تاصاصتخا رد یدایز رایسب عونن دنچره .دنک یم قدص مه

 .تسا هباشم (یفنم ای تبثم) هسلخ عونودره كيژولويزيف و كيژولوکیاس یاهناینب دوجو نیا اب یلو

 رد .دشاب هدش داجیا ...و مزیتونپیهرگد ,مزیتونپیهدوخ ,یبهذم مسارم «فداصت رثارب هسلخ دنچره

 هلمج زا ناهج رد هک یمسارم هب هجوت اب هراب نیا رد ,تسا مجرتم فیلات و همجرت هک «هدش ریست : حاورا» پاتک رد ۱

 «مجرتم» .تسا هدش ثحب الصفم .دوش یم رازگرب ناریا رد



 ۱۹۳ تالاژوس :مشش شخب

 داجیا یژولونییه یملع یاهناینب ساسارب هک «مییوگ یم یمزیتونهیه هسلخ یا هسلخ هب ام لاحره
 .دشاب هدش

 دراد هسلخ تعیبط و عون هب یگنسب نیا ؟دراد ینایز و ررض هنوگچیه «هسلخ تلاح» ایآ ۴
 رد و دیآیم دوجوب كيتاپمس یبصع متسیس دایز كیرحت رثارب هک تسا یتلاح كي یفنم هسلخ

 متسیس نیا دیدش كيرحت یعیبط تلاح رد .دروا باسح هب متسیس نیا كوش ار نآ ناوت یم تقیقح
 ت راک رد یدک اب کنج الع ےل لاغر لو ورک ی ایا رک اب کش شب

 دیا یم دوجوب دارفا رد كيرحت و طاشن ساسحا یعون یفنم یاههسلخ رت كبس لاکشا رد

 الماک تاکرح هب یتح و هدرک رطاخ یناشیرپ و دیدش سرت ساسحا دارفا نآ دیدش لاکشا رد یلو
 مرف هک تسا هدیدپ كي زا رذگدوز یتلاح یکشزپ ظاحل زا یفنم سنارت .دننز یم تسد راو هناوید

 هب .دراد ناج و مسج یوررب یدایز یاهنایز هک دوش یم هدیمان «سرتسا مردنس» نآ هدش ینالوط

 دیدش رایسب سرت تلاح كي داجیااب هباشم هک دنک یم داجیا درف رد ار یتلاح یفنم هسلخ .گید نایب

 تباثریغ یوخوقلخ یاراد و فیعض دارفا رد صوصخب هدیدپ نیا تسا حضاو .تسا وا رد

 .تسا روا نایز مه یوق دبلاک نابحاص یارب یتح و تسا كانرطخ

 كيتاپمساراپ متسیس كيرحت قیرط زا هک تسا قیمع شمارآ تلاح كي تبثم سنارت
 رد .تسا یگنهامه و لداعت ,ینورد شمارآ تلاح كي شیادیپ نآ هجیتن .تفای تسد نآ هب ناوت یم

 ییآراک رثکادح رد هدننک میمرت و هدنزاس لماوع و هدیسر لقادح هب هدننز مهرب لماوع تبثم هسلخ

 یدرب راک عنم هنوگچیه نآ داجیا یارب و تسا «ینامرد تحارتسا» كي تقیقح رد و دنتسه دوخ

 .درادن دوجو

 كي رد یدایز تدم دناوت یمن ناسنا ندب و تسارذگ یا هدیدپ ,دشاب هک یتروصره هب هسلخ

 .ددرگ یمرب لداعت و یعیبط تلاح هب یتدم زا سپ و دنامب یقاب یزرم تیعضو

 یدرف هک دراد دوجو ناکما نیا دنجره ؟دننک یم تباث ار هسلخ دوجو یدهاوش هچ ۵

 تسا نکممریغ یلو ,دننک روصت مزیتونپیه تلاح رد ار وا ات هدرک اوغا ار یدایز هدع هک دنک رهاظت

 هسلخ شیادیپ نایرجرد یدهاوش و مئالع .دنک هارمگ ای اوغا ار یملع لوصا هب هاگآ روزیتونپیه كي

 كيرحت یداراریغ جیاتن اریز «دنتسین یبلقت دیلقت لباق هک دراد دوجو نآ یرارقرب نامز رد و

 یاههناشن و مئالع هب هجوت اب یژولویزیف لوصا هب هاگآ روزیتونهیه كي .دنتسه یبصع یاهمتسیس
 دایدزا .ثكشا نایرج دایدزا ,ندب ترارح دایدزا :دهد صیخشت ار تبثم هسلخ دوجو دناوت یم ریز

 اهکلپ هک یلاح رد نامشچ رد گنهامهریغ تاکرح دوجو «مشچ هرک ندیخرچ الاب هب ,قازب حشرت
 رد مشچ هدننک تظافح سکلفر نادقف هرخالاب و ,مشچ هرک یدیفس رد یزمرق یمک داجیا .دنا هتسب

 یارب یلیلد ناونع هب ناوت یم سکلفر نیا نادقف زا هک رطخلا لمتحم ای هدنهدبیسآ تاکرح لباقم
 .درک هدافتسا هسلخ دوجو

 هب راک نیا اریز .درک هدافتسا هسلخ دوجو تابثا یارب ناوتیمن یریذپ نیقلت دوجو زا



 نيون یملع مزیتونپیه ۱۷۴

 حضاو الماک روط هب لصاح یاهباوج هک یطیارش رد رگم .تسا ارجا رد بلقت و دیلقت لباق یگداس

 قطنم» نآ هب هک دنهد یم باوج نیقلت هب یتروص هب هدش مزینونپیه دارفا لاحره هب .دنشاب یداراریغ

 مقسو تحص زا عالطا یارب دناوت یم هاگآ روزیتونپیه كي هدیدب نیا زا و دوش یم هتفگ «هسلخ

 .دنک هدافتسا هسلخ تلاصا

 زا مه یا هدافتسا هنوگچیه رگا یتح ؟دراد دوجو هسلخ تلاح رد یملع دیاوف هچ ۶

 شخبشمارا یاهساسحا كيرحت قیرط زا هک كيبورتوفورت سنارت ای تبثم هسلخ .دوشن نیقلت
 كي هب ندیسر یمزیتونپیه هسلخ دیاوف ای اهیگ یوزا رگید یکی .دراد ینامرد شزرا دوش یم داجیا

 تانیقلت یارب ناوت یم تلاح نیا زا .تسا یباختنا یهاگآ شیازفا اب هارمه یریدب نیقلت تلاح

 هک تسا یلاناک تقیقح رد تبثم ه > .درک هدافتسا دا اشکان شین ختم ا

 یاه نیقلت هئارا هارزا دیما مخت نتشاک قیرط نیا زا و ددرگ یم طبترم اغا و ات

 و فشک هب ناوت یم لاناک نیا زا نیارب هوالع .دوش یم رودقم ریمض قامعا رد هدنزاس و تبثم
 دنا هدش ناهنپ ای نوفدم هاگآدوخانریمض رد هک یشخب نایز راکفا و اههدقع مادهنا و جارختسا

 .تفای قیفوت
 و دراو زغم هب ار یداوم ناوت یم مه هارگرزب نیا زا .رشب یرکف یاههنیمز هیلک رد لاحره هب

 تسد تیقفوم زا یتاجرد هب ناوت یم ینامرد لئاسم اب طابترا رد هنیمز نیا رد .درک جراخ نآ زا مه

 یهجوت لباق روط هب هسلخ ,رگید فرط زا .تسین رودقم اهنآ هب یسرتسد یعیبط طیارش رد هک تفای

 نیرت ناشخرد زا یکی .دهد یم شیازفا نامیبصع متسیس راک هوحن اب طابترا رد ار ام یاهیهاگآ

 یصخشو یراتفر یاهتفرشیب دصاقم یارب مزینونپیهدوح رد نآ درب راک .هسلخ زا هدافتسا دراوم

 .دیایم باسح هب ینامرد مادقا یعون هک تسا

 دنراد تداع مدرم ؟دراد دوجو «یرشب قوف یاهتردق» زا یعون هسلخ تلاح رد ایآ ۷

 هتشادن یملع لیالد نآ هیجوت یارب هک یاهدیدپ ره ماجنا لماع ار هتخانشان و زیمآرارسا یاوق

 رهاظ هب ار اههدیدپ یضعب یداع دارفا یخرب زین یمزیتونپیه هسلخ نایرج رد .دننادب .دنشاب

 و زیمآرارسا یاوق هب ار اههدیدی نیا ورنیا زا و دننک یم روصت ریسفت لباقریغ و زیمأرارسا

 كي یتح تسا نکمم دوخ رمع لوط رد هعماج دارفا زا یمیظع تیرثکا .دنهد یم تبسن هتخانشان

 زا یرایسب ,كچوک باتک نیا بلاطم هپ هجوت اب یتح نیاربانب .دنشاب هدیدن ار یمزیتونییه هسلخ راب
 هب عیاقو ریسفت ناکما ناشنایفارطا و نانآ دوخ یارب هک ییاجنآ زا و تسا هدیشوپ نانآ یارب قیاقح

 .دنهدیم تبسن یرشب قوف یاوق ذوفن و تردق هب ار اهنآ ع وقو هجیتن رد .درادن دوجو یملع تروص

 یرایسب تیهام و تعیبط هراب رد ام تاعالطا جیردت هب ,یژولونپیه مولع هنیمز رد ام شناد شیازفا اب
 نایب اب ءاههتخانشان اب اهنآ نداد طابترا یاج هب و هدش رتدایز ریسفت لیاقریغ و گنگ یاههدیدب زا

 نادان دارفا تسد زا مزیتونپیه جیردت هب بیترت نیا هب .میوش یم قفوم اهنآ ریسفت هب یملع یلومعم
 زا یفاک نازیم هب هک دریک یم رارف یدارفا تسد رد و هدش جراخ امندنمشناد و زابهقح یلو



 ۱۵ تالاوس مشش شخب

 اب ات دنرادن یزاین یشیامن یاهروزیتونییه دننام دارفا نیا .دنراد یهاگآ یسانش ناور و یژولویزیف

 دنلیام هکلب .دنهد"رارق دوخ ذوفن تحت ار نارضاح ,زیمارارسا تیصخش كي هئارا و تشحو داجیا

 و ینامرد دصاقم تهج اهنآ دربراک یارب هنیمز ات دنوش هاگا مزیتونپیه یملع قیاقح زا مدرم همه
 .ددرگ رودقم یراتفر هدنزاس و تبثم تارییغت داجیا

 شرف کلب افر ترق دا تاه هش رگ دا قآ دا رب اک يرو یاههتلع نایرخرد
 زا زیچان یئرج ناسنا هک دندقتعم ناسانش ناور مامت .دنهدیم ناشن یلاع رایسب یحطس رد ار

 زا یرتشیب نازیم دناوت یم مزیتونپیه تلاح رد یلو دهد یم رارق هدافتسا دروم ار دوخ هوقلاب تردق

 هک تسا یرشب هدشدودحم یاهتردق اهنت مه طیارش نیا رد .دهد هئارا ار دوخ دادادخ تردق نیا

 یمزیتونپیه باوخ تلاح رد دارفا تاراکتبا و هظفاح و اهتیلباق یهاگ .ددرگ یم هضرع و داژآ

 طسوت اههدیدپ نیا لاحره هب یلو .دنزب لوگ ار یداع دارفا دناوت یم هک دنک یم ادیپ طسب ردقنآ
 .دنا هتفرگ همشچرس یرشب یاهتردق ءاشنم زا و ناسنا

 اک ون هزابرت یتسرد عالطا دنجره ؟درک فشک ار مزیتونپیه ناسنا هنوگچ ۸

 كرادم و دهاوش تسدرود یاهنامز زا نآ دربراک زا یلو میرادن هیلوا یاهناسنا طسوت مزیتونپیه

 رادج رب رشب یاهیشاقن و یلافس حاولا «یمیدق یاههتشون زا یرایسب رد .میراد تسدرد یدایز

 یمزیتونبیه یاههدیدب زا یعاونا ام رظن هب هک هدش هئارا ییاهراک ماجنا شیپ لاس نارازه رد اهراغ

 ای گنج رد سرت رثارب یقافتا تروص هب نیتسخن ناسنا هک دراد یدایز لامتحا .دنوریم رامش هب

 اب ادعب و هدرک ادیپ یهاگآ ای یسرتسد (یفنم هسلخ عون زا) یمزیتونپیه هسلخ تلاح هب رگید لماوع
 .دشاب هداد شرتسگ ار نآ ,یحارط و رارکت

 هدیدپ نیا اب زار و زمر زا یاهلاه رد یمیدق یاهناسنا زا دودحم یهورگ لاحره هب
 بلاق رد یعونصم یاهکرحم اب دنا هتسناوتیم و هدوب انشآ ییوداج نانآ یارب و زیگناباجعا
 اهنمش هاهیشاب میکح ,نارگوداج ,نانهاک كش نودب .دننک داجیا ار نآ ییوداج ای ییهذم مسارم
 اب یطابترا یلاناک ناونع هب و یداع مدرم سرتسد زا رود رارسا زا یاهلاه رد ار مسارم نیا ...و

 یاکیرمآ و اقیرفآ رد ام رصع رد یتح هک دنا هدرک یم یرادهگن ...و ریرش ای هبیط حاورا ,نایادخ

 بلاق رد هبدج و هسلخ تلاح نیا .دوش یم یرادهگن نآ راثآ ...و دنه تب «یبونج و یزکرم

 زا سب و هدش یمرهاظ یا هقرف یهورگ مسارم رد ناگدننک تکرش زا یدایز هدع رد ,صاخ یمسارم

 و مسارم رد ناگدننک تکرش یلو .دوشیم رارکت تروص نامه هب مه زونه لاس نارازه

 تیانع و كمك و هجوت زا یا هناشن ار نآ و هتشادن یهاگآ اهنآ شیادیب تلع هب ناگدننکرازگ رب

 .دنا هدرک یم روصت یرشب قوف ای ینامسآ یاهتردف

 .نارگوداج .تسا ناسا و هداس المع هک مزیتونپیهدوخ اي مزیتونپیه هب یسرتسد یاهشوررد
 دراو ار مزالریغ تافیرشت زا ییایند زایلغد و زاب هقح دارفا امرصع ردو ...و نانهاک .اهیشاب میکح

 دارفا شیادیب اب یلو دننک یفاضا تیمها و تهبا دیلوت یزودنارز یارب زومآ ون رظن رد ات دنا هدرک



 نيون یملع مزیتونپیه ۱۹۶

 تاک رح و ییوداج یفاضا تافیرشت نیا زا یرایسب .ریخا یاههدس رد هژیوب دنمشناد و قیدص

 .دنا هدش هدرپس مزیتونپیه خیرات یناگیاب هب ,بیرغ و بیجع
 ناگمه سرتسدرد مزیتونپیه هنیمز رد یملع یاهدتم و یملع تاعالطا ام رصع رد لاحره هب

 دارفا لافغا یارب یناکد مزیتونپیه زا هک یزابهقح نایعدم و راک لغد دارفا و لک رارق

 یروآ عمج ار دوخ یاههکد ,رتشیب تحاضف و یزیروربآ زا لبق دنروبجم .دندوب هتخاس دنمهقالع

 زا یعچوک هورگ اهنت هک دش یم روصت البق ؟دنتسه ندش مزیتونپیه لباق دارفا همه ابآ ٩
 اب هک تسا هنحص یاهروزیتونییه لامعا هدییاز روصت نیا .دنتسه ندش مزیتونپیه لباق دارفا

 لفق مهرد یاههجنپ تست لثم) اه تست زا یضعب اب اههراباک هنحص یوررب «یدروآرد نم» یاهدتم

 هسلخ داجیا و اهنآ مزیتونپیه هب و هداد صیخشت «دب» زا ار «بوخ» ناشدوخ حالطصا هب دارفا (هدش

 دوجو شهوژپ و هبرجت ,شرتسگ یارب یناکما بتکم نیا رد هک تسا حضاو .دنتخادرپ یم یفنم

 یرتشیب یلیخ تاعالطا یژولونپیه هنیمزرد یملع دیدج تادهاشم و تاقیقحت .تشادن

 .دنا هتفرگ رارق سرتسدرد هک یعونتم و دیدج یاهدتم هب هجوت اب .تسا هداد رارق ام سرتسدرد

 اب هک یطیارش رد یتح .دنتسه ندش مزیتونپیه لباق رشب دارفا زا یمیظع تیرثکا هک دوش یم روصت
 هدافتسا ناوت یم «یمالک نودب» یاهشور زا دشاب هتشادن دوجو مزیتونپیه ناکما یمالک یاهدتم

 ۱ .دنا هدش مزیتونپیه مه لال و رک دارفا یتح هلیسو نیا هب و درک

 اموزل یراتفر تارییغت داجیا و ینامرد دصاقم یارب هک دراد ار تیمها تیاهن هلاسم نیا

 هب دارفا مامت یارب هک ندش سک الیر زا یتاجرد اب و تسین یمزیتونپیه قیمع یاههسلخ هب یزاین

 اهنآ یارجا و یراتفر و ینامرد یاهنیقلت لوبق و كرد ناکما .تسا یسرتسد لباق یگداس

 .تسا ريد ناکما

 هتفرگ تروص مزيتونپیه هنیمزرد ریخا یاهلاس رد هک یدایز تایقرت هیاسرد لاحره هب
 ادیب رییغت دارفا «یریذپ مزیتونپیه» هب طوب رم یاههدیقع هلمج زا یمیدق یاههدیقع زا یرایسب
 ۳ هدرک

 نیاریانب ,تسا ملع كي مزیتونپیه ؟دوشب روزیتونپیه كي دناوتیم یدرفره ايآ -۰
 هک ییاجنآ زا یلو دوش تسیتونپیه و دریگب ارف ار نآ یلمع یاهدتم و یملع لوصا دناوت یم یدرفره
 و دارفا اب طابترا یاهتراهم هب ینامرد تامادقا و یراتفر تارییغت داجیا و قیمع یاقلا داجیا یارب

 و یراتفر تارییغت داجیا هب طوبرم یاهراک نیارباتب .تسا زاین یکشزپ و یسانش ناور لوصا

 روزیتونپیه دناوت یمن یدرفره نیاربانب .تسا یکشزب یاهرداک تیحالص رد اهنت ینامرد تامادقا

 رتشیب رد هک یتامادقا و تانالعا و دننک نامرد ار یسک دنناوت یمن كشزب ريغ دارفا و دوشب یرهام

 تروص یکشزب و یماظتنا تاماقم مشچ زا رود و یراک یفخم و شویرس زا یتاجرد اب اهروشک

 كش نودب .تسین رواب شوخ و هداس دارفا زا یرادربهالک و یشالک زا رتشیب یزیچ .دنریگ یم
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 مزیتونپیه ار رگید دارفا دنناوت یم مه و دنوش مزیتونپیه دنناوت یم مه هعماج دارفا زا یمیظع تیرثکا
 .دراد رارق فلتخم تاجرد رد دننک یم بسک ای دنهدیم هئارا هک یتیلباق اي تراهم یلو دنیامن

 تاصاصتخا زا یضعب .هنحص روژیتونپیه كي هب ندش لیدبت ای یفنم سنارت داجیا یارب

 .تبیه اب یراتفر .یمجاهت هیحور .ذفان نامشچ .تشرد لکیه لثم .تسا مزال یناور و یمسج

 لقن ,زیگنا باجعا یلو یلاخوت تالمج راهظا ءزادنا طلغ حالطصا هب و بیرغو بیجع یاهراتفر
 نیا یارب یا هناسفا یتیصخش هدرتسگ تاغیلبت اب رگید فرط زا ...و یداعریغ قیاوس و تارطاخ

 یوررب تهباریو بیجع یرهاظ اب اهنآ چک یتشک نانامرهق لثم و دوش یم هدروآ دوجوب دارفا
 دنرتریذب نیقلت هک ار یدارفا ,راضح اب تبحص نایرج رد هناکریز اهنآ .دندرگ یم رضاح هنحص
 هب رداف هنحص یاهروزیتونپیه .دننک یم مزیتونپیه ار دارفا نیا یصاخ یاهشور اب و هداد صیخشن

 ماجنا یزاس هنیمز و یفتم هسلخ تعیبط یور یلو دنتسه تیعمج زا یزیچان دصرد ندرک مزینونپیه

 تعرس نیا ماوع رظن هطقن زا و دننک مزیتونهیه ار دارفا نیا دنناوت یم یهاتوک نامز رد ارثکا ,هدش

 باسح هب اهروزیتونپیه عون نیا تردق رب یلیلد ,تبثم هسلخ یاقلا دتم اب هسیاقم رد ندش مزیتونهیه

 یبرد و هتشادن یهجوت هناراکبیرف یاهیزاسرهاظ نیا هب یزورما و یملع یاهروزیتونپیه .دیآ یم

 یملع لوصا هب اکتا اب یلو دنتسین هناراکم یاهتبحص و یشیامن یاهراک قیرط زا ترهش بسک
 عی رس طابترا تردق ,سفن هب دامتعا كش نودب .دننک مزیتونپیه ار هعماجدا رفا ۹۰ زا رتشیب دنرداق

 نیا رارقتسا و شیادیپ هب یفاک تایبرجت و لیصا یملع تاعالطا رانک رد اههژوس اب بوخ و

 .دنک یم كمك اهتراهم و اهتیلباق

 داجیا یارب یلک و یساسا شورود ؟دراد دوجو ندرک مزیتونپیه یارب شور دنچ ١
 :دراد دوجو مزیتونپیه

 هب رجنم هک یتاکیرحت داجیا اب «كييورتوگرا» ای یفنم شور هب هسلخ یاقلا :لوا شور

 كيرحت اب ...و كرحت ,بارطضا .سرت ,ناجیه داجیا قیرط زا و ددرگ یم «سرتسا مردنس» سیادیپ
 ,یاهقرف مسارم بلاق رد ناهج طاقن رتشیب رد شور نیا .دریگ یم تروص كيتاپمس یبصع متسیس
 .تسا روآ نایز ناجو مسج یارب تیاهن رد و هتفرگ تروص ...و ینامردوداج .یهورگ

 كيرحت اب .تسا هدرک ادیب یرتشیب نارادفرط ریخا یاهلاس رد هک شور نیا :مود شور

 .دماجنا یم یگنهامه و لداعت .ینورد شمارآ كي هب تیاهن رد و دوش یم ماجنا كيتاپمسراپ متسیس

 یتوافتم یعرف یاهشور اي شور زا دناوت یم روزیتونپیه ره .یلک شور ود نیا هزوح رد
 تروص هب اهنآ زا یدادعت اهنت هک دراد دوجو مزیتونپیه یاقلا شور اهدص هتفرمهیور .دنک هدافتسا

 مامت داجیا هب ناوت یم یفنم ای تبثم سنارت قیرط زا .دنا هتفرگ رارق درب راک و لوبقدروم درادناتسا

 قالطا مه هنابلط میلست و هناردلق مان ناوت یم شور ود نیا هب) دومن مادقا یمزیتونپیه یاههدیدپ
 سپ .مینک اهر ار هتفر هسلخ هب درف هک یعقومره و هتشاد ارذگ و یتقوم هبنج هسلخ تالاح نیا .(درک

 .دیآ یم شوهب یتدم زا
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 هب نوگانوگ یایاوز زا فلتخم نادنمشناد و بتاکم ,یملع مزیتونهیه هچخیرات لاس ۲۰۰ رد

 دوخ یاهیروئت ساسارب و دنا هدرک ادیپ قیفوت یفلتخم یاهیروئت قلخ هب و هتسیرگن هدیدپ نیا

 تایفشک و اهیسررب اب اهیروثت نيا زا یرایسب .دنا هدرک عادبا هسلخ داجیا یارب ار یصاخ یاهشور

 یهاگآ و رکف شوخ روزیتونپیه ره ینونک طیارش رد لاحره هب .دنا هدش دییات یخرب و هدش در دیدج

 .دربب راک هب یبوخ هب و هتفرگ رظنرد دوخ یارب یصاصتخا شور دنچ ای كي دناوتیم

 سیطانغم» ؟دراد مزیتونپیه اب یطابترا هچ و تسیچ «یناویح سیطانغم» یانعم -۲

 هوحن هیجوت یارب لف لاس ۰ دودح رد هک تسا هدش كورتم و اوتحم یب حالطصا كي «یناویح

 نایرج یعون دوجو هب داقتعا اب .تفریم راکب نآ ینامرد تاریثات مسیناکم و مزیتونپیه داجیا

 هسفق و تروص لباقم رد نییاپهب الاب زا تسد تاکرح ماجنا ای «نداد ساپ» ای ,ندی رد یسیطانفم
 كون زا ,روزیتونپیه ندب رد دوجوم یوق یسیطانغم نایرج هک دش یم روصت روطنیا ءاههژوس هنیس
 ای لیدعت اب روزیتونبیه ,هیضرف نیا اب .دنک یم ادیب نایرج هژوس ندب فرط هب وا نامشچ ای ناتشگنا

 و وطن طب شنا ۱۷۷۰ اهل رد کتاب داد یم اقش ار ران یادم اار و
 هیرظن نیا اکیرمآ رد زونه ۰ یاهلاس ات یتح یلو .دش هراوآ هسنارف زا «رمسم» نآ فشاک

 بلج رد بیترت نیا هب و دش یم هدافتسا نآ زا یشیامن تروص هب رتشیب و تشاد یدایز نارادفرط

 زا یضعب رد .دوب رثوم تفرگ دوخ هب مزیتونپیه مان رمسم زا دعب اهتدم هتبلا هک هدیدپ نیا هب مدرم هجوت
 .دروخ یم مشچ هب هراب نیا رد یبلاطم« وب نلآ راگدا» راثآ

 ات دش هتشاذگ هدیدب نیا یوررب دیرب رتکد قیرط زا مزیتونپیه مان ۱۸۵۰ یاهلاس دودح رد

 زونپیه ینانوی تغل زا مزیتونپیه تغل .دوش زارتحا یسیطانغم باوخ یاوتحم یب حالطصا دربراک زا

 ینادنچ طابترا باوخ اب ثحبدروم هدیدب هک دش صخشم ادعب یلو دوب هدش هتفرگ باوخ ینعم هب

 زونه دوجو نیا اب دنتفر هابتشا هار هب مزیتونییه تعیبط و تیهام هرابرد دیرب و رمسم دنچره .درادن

 «ندرک مزیتونپیه یارب ینارون عبنم كي هب ندش هریخ رد دیرب فشک و نداد ساپ رد رمسم شور

 .هداتفا اپشیپ ار اهنآ ناوت یم یملع لوصا ساسارب هچرگا ؛دنتسه زاسراک و رثوم ییاهشور

 .درک روصت كورتم اي و هنایشان

 رمسم ؟دراد دوجو «مسیرمسم» و «یناویح سیطانغم» رد یتقیقح هنوگچیه ایآ -۳

 وا ناشخرد فشک و داد هئارا ار شرصع گنهرف و شناد حطس نیرتیلاع هک دوب یدنمشوه كشزب

 خیرات زیگنامغ یاهیزاب زا نیا .تسا رشب مهم رایسب تایفشک زا یراتفر یاهیرامیب نامرد هنیمز رد

 اب وا راک و مان یتدم ات هک .دش هدیشک نجل هب نانچنا يادنمشناد زا یهورگ طسوت وا راک هک تسا

 یارب یدهاوش نادقف هب اکتا اب .دش هدرپس یشومارف هب وا تامحز زین دعب و دش یم دای یتشز

 هراب رد ریس هی رظن ساسا هچرگا .دیدرگ موکحم رمسم شور و هیرظن لک .یناویح سیطانغم
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 ".دوب ناشخرد رایسب وا یاهراک جیلتن یلو .دوب هابتشا یناویح سیطانغم

 شور یرابتعا یبرب ,یروئت ندوبن یملع ناونع هب هک رمسم یاهراک هب یگدیسر تایه راک -
 بقع هب دوخ یلماکت ریس رد لاس ۰ لقاال مزیتونپیه ات دش ثعاب دوب هداد یار وا یژولودتم و

 .دنامب

 یرتعیرس یاهشور هک هدنام كورتم تلع نیا هب اهنت امرصع رد هسلخ داجیا رد رمسم شور

 سیطانغم هئارا رطاخ هب هن یرمسم یاه ساب ام رصع رد .دنا هدش عادبا هسلخ هب ندیسر یارب

 .دریگ یم رارق هدافتسا دروم یظفل ریغ نیقلت یعون دربراک رطاخ هب هکلب ,یژرنا لاقتنا ای یناویح

 رد و هدش متخ یملع مزیتونپیه هب هک دوب ییاهتیلاعف هلسلس كي عورش مسیرمسم لاحرهرد
 قفوم رایسب .هدنام یاج هب اهنا تاسلج زا هک یدنتسم یاهشرازگ ساسارب مه هتشذگ یاه هدس

 اهنا زا یرایسب املسم میجنسب نامدوخ رصع شناد اب ار اهنآ تایرظن و اهراک رگا یلو .دنآ هدوب

 .دوب دنهاوخ یعفاوریغ

 «نیقلت» هک تشاد هجوت تقیقح نیا هب داب ؟تسا ینیقلت هدیدپ كی اهنت مزیتونهیه ایآ-۴

 هک یتاقیقحت رتشیب هدحتم تالایا رد .دوریم راکب مزیتونهیه هیجوت یارب هک تسا یتایرظن زا یکی

 ریاس هب رگید یاهروشک رد هک یلاح رد .ددرگ یم طوب رم نیقلت هب .دریگ یم تروص مری ونپیه یوررب

 هدیچیپ بیکرت زا مهم ینزج نیقلت دسر یم رظن هب نیاربانب .دوش یم هجوت مه مزیتونپیه یاههبنج

 و یهاگا نازیم شيازفا اب هک مزیتونپیه داجیا یارب دیدج یاهشور رد .دشاب هدوب مزیتونهیه
 هلأسم و نیقلت عوضوم رمسم یاهشور رد یلو دوش یم هدافتسا نیقلت زا :تسا همه یاری دن نفل

 اب دیابن و تسا یبکرم و هدیچیپ هدیدپ كي مزیتونپیه لاحره هب .دناهدوب ادج مه زا هسلخ

 .درک روصت زیج كي اهنت ار نآ یشیدنا هداس

 ار یبلاطم نئودوب لراش و هثوک لیما ؟دراد دوجو نیقلت درومرد ینوناق اعقاو ایآ -۵

 كشزپ وراد كی هئوک ليما .دندش یم هدیمان «نیقلت نیناوق» مان هب ام رصع رد هک دندرک میظنت و فشک

 و درک فشک ار «وبسالپ» ای بداک یاهوراد ینیقلت تارثا دربراک و یروئت ادتبا رد هک دوب یوسنارف
ESL SDCدرک 1 . 

 میظنت نئودوب شدرگاش طسوت وا هدنک رپ تایرظن نیاربانب «یروئت درم أت دوب لمع درم رتشیب هئوک

 عطاق و قیقد ردقنآ .دندش هئارا و فشک بیترت نیا هب یریدب نیقلت و نیقلت هراب رد هک یلوصا ۳

 :زا دنترابع ع نیناوق نیا یماسا .دش هداد نوناق ناونع اهنآ هب هک دندوب

 هدشزکرمتم هجوت نوناق #

 نآ | ساسا هک میریگب رظنرد ار هسدنه لثم مهم مولع زا یکی دیا .دنکن هولج بیجع لالدتسا نیا هکنآ یارب .۲
 و المع تماخض نودب حطس و ضرع نودب طخ ضرع و لوط نودب هطقن هک هتفرگ رارق حطس و طخ . ,هطقن فیرعترب

 مجرم ) .تسا تیعقاو كي هک تسا هسدنه ملع اهنآ نیب طباور هجيتن یلو دنرادن دوف ال
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 داضتم ششوک نوناق #
 طلسم رثا ای مکاح رثا نوناق #

 و دوش یم یقلت ملع كي مزیتونپیه اهنا ساسارب هک تسا یمکحتسم یاههیاپ زا نیناوق نیا
 .دوب دهاوخن نامگ و سدح هب فرا کید هيو هدافتنا انا زا یبوخ هب رگا

 مزیتونپیه هب ینونک طیارش رد ؟دوش یم یقلت «ملع» كي مزیتونپیه یساسا هچ رب -۶

 ,هدش بترم تاعالطا ساسارب هک هدش لیکشت ییازجا زا اریز .درک قالطا «ملع» ناوتیم
 كيرات تاکن قیرط نیا هب .دنا هدمآ تسدب هدش یزیرهمانرب تایب رجت و تافیقحت ,قیقد تادهاشم

 ریاس هک تسا ملع ردقنامه مزیتونپیه نیاربانب .دنا هدیدرگ ریسفت و جارختسا نارب مکاح نیناوق و

 رد و هدش فشک ینیناوق و لوصا نآ یارب ,یعیبط هدیدب كی ناونع هب .دنور یم رامش هب ملع مولع

 نیا رد یرشب شناد شرتسگ یارب یرتشیب یتاقیقحت یاههژورپ لاس هب لاس یهاگشناد حوطس
 درک یو توقع یوم وا یع تاب تی بیر یار هک مت

 رب هوالع اریز .دنک یم یفرعم رنه كي .ملع زا رتشیب يب ار مزیتونپیه هک دراد دوجو یطابنتسا

 فشک لیاوا رد . تسا یداتسا و تراهم یعون بسک مزلتسم نآ هب لمع «یملع تاعالطا بسک

 و صیخشت هوق و تسارف ,یدرف یاهیگژیو هب زاین نآ ماجنا یارب هک دوب رنه كي رتشیب مزیتونپیه

 و ی رک داپ رد و تشاد نا یریگارف یارب ناداتا تسد درک هاگن اب اهن ین اه رپ ری و

 تالمج راهظا هب و دوبن سرتسدرد یملع یاهثحب یارب یفاک یملع تاعالطا نآ یارجا

 ریسافت و فیراعت زیگنا لد رنه نیا یارب رضاح لاح رد .دش یم تیافک زیگنا باجعا ای و یوتحم یب

 رد دنناوت یم و دنتسه رارکت و هب رجت لباق اه هدیدپ و هدش ادیپ یبرجت و یعیبط مولعرب ینتبم یملع
 .دنریگب رارق یسررب تحت هاگشناد و هاگشیامزا

 هب تسا هتسیاش و دراد مه ار «ملع» كي یاهیگزیو نشور تروص هب قوف تاصاصتخا

 .دوش هاگن یمزیتونهیه مولع هب مه ملع كی ناونع
 رد ؟دننک یمن قیقحت نآر د یرتشیب نادنمشناد ارچ ,تسا ملع كيمزیتونییه رگا ۱۷

 ع ومجم زا رتشیپ ب دننک یم یسررب و قیقحت مزیتونهیه هنیمزرد هک ین :ادنمشناد دادعت ریخا یاهلاس

 هعماج دارفا رتشیب .دنا هدرک قیقحت و یسررب نآ یور مزیتونپیه خیرات مامت رد هک تسا ینادنمشناد

 یتسرد عالطا ,هدش بسک مزیتونپیه هنیمز رد ریخا یاهلاس رد هک یشناد و تاعالطا میظع مجح زا
 و اهتفرشیپ زا نانابز یسیلگنا .دراد همادا یا هدنیازف تروص هب یملع یاهیسررب نیا و دنرادن

 و زارف دوخ هاتوک خیرات رد مزیتونپیه .دنرادن یتسرد تاعالطا اهروشک ریاس رد مزیتونپیه شرتسگ

 دارفا هجوت بلج ثعاب نآ یاههتخانشان و اهتیپاذج .تسا هداهن رس بشی ار یددعتم یاه بیشن

 هدش ثعاب دنا هدرک یم راک هتشر نیا رد هک یضعب یاهیزادرپ هفازگ و اهییوگ هوای و هدش هوژب شاد

 «مج رتم») .یملع هتشر كي ات دننادیم رنه كی رتشیب مه ار «یکشزب» تروص نیمه هب .۴



 ٍِِ تالاوس :مشش شخب

 دا رفا تسدرد مزیتونپیه ریخا یاهلاس رد هناتخبشوخ .دوش ادیب یگدزاو و راجزنا تلاح مدرم رد ات

 .دنشاب نومنهر لامک تمس هب ار نآ دنناوتیم دسریم رظن هب هک هتفرگ رارق ییاناد و اناوت

 زا یعیسو تروص هب نونکامه ؟دوش یم هدافتسا یکشزپ رد هنوگچ مزیتونپیه زا -۸

 .یبلق یاهیرامیب «ناکدوک یاهیرامیب .ییامام و نانز یاههتشر رد اهروشک زا یرایسب رد مزینونهیه
 یاهباتک .دوشیم هدافتسا ...و یکشزینادند و یناور یاهیرامیب .تسوب یاهیرامیب «یحارج

 اههتشر نیا رد ار مزیتونپیه یلمع دربراک هوحن هک هدش هتشون صصختم ناکشزپ طسوت یددعتم

 ٩.دننک یم صخشم

 دناوت یم «یکشزب تاناکما ریاس هباشم یاهلیسو ناونع هب مزینونپیه هنادنمدرخ درب راک

 تالکشم هیلک یساسا دیلک مزیتونپیه «نزفال دارفا لثم رگا هتبلا .دنکب نارامیب هب یدایز یاهکمک

 .دوشن یفرعم
 مزیتونپیه .دراد یمهم شقن یرامیب دیدشت و رارقتسا .داجیا رد درد هک ییاهیرامیب رد

 رتزاسراک .دور رامش هب ینامرد عماج همانرب زا یئزج ناونع هب رگا و دشاب زاسراک رایسب دناوت یم

 لمع زا دعب و لبق یاهتیقارم و رامیب سرت ندرب نیب زا یارب اهیحارج رد مزیتونپیه .دوب دهاوخ
 .تسا هفرص اب الماک یناتسرامیب داصتفا و ینامرد داصتقا ظاحل زا و دنکب یدایز یاهکمک دناوت یم

 لیکشت (ییانت - یناور) كيتاموسوكياس نارامیب ار اهبطم هب ناعجارم زا یمیظع مجح

 ریثأت یرامیب منالع رارقتسا و دیدشت .داجیا رد نارامیب ساسحا و تارکقت نارامیب نیا رد .دنهد یم

 یاهیرامیب اب هلباقم یارب دناوتیم كشزب هک تسا یاهبرح نیرتمهم مزیتونپیه و دراد یدایز

 هلیسو كي ناونع هب اهیرامیب نامرد رد دناوت یم مزیتونپیه .دنک هدافتسا اهنآ زا كيتاموسوکیاس

 یکشزب هعماج و ناکشزب تمدخ رد زاسراک و دیفم یا هلیسو نامرد هقیرط دراوم یخرب رد و یکمک

 دهاوخ ادیپ اهیرامیب نامرد رد یرتشیب و رتعیسو شقن مزیتونپیه كيدزن یا هدنیآ رد املسم .دشاب

 زونه هکنیا رطاخ هب اهنت هک دراد یدایز یاهتیلباق هضراع نودب و وراد نودب نامرد نیا اریز .درک
 .دنا هدنام مورحم نآ جیاتن و تامعن زا هعماج لک و یکشزپ هعماج .دنا هدشن انشآ نآ اب ناکشزپ

 ناکشزپ زا یمیظع تیرثکا ؟دننک یمن هدافتسا مزیتونبیه زا یرتشیب ناکشزپ ارچ-۹
 تاعالطا اریز .دنتسه عالطا یب یداع مدرم هزادنا هب مزیتونپیه عیسو ینامرد تاناکما دروم رد

 رتمک ناکشزپ و دوش یم لصاح اهنآ یصصخت تالجم و یلیصحت یاههرود قیرط زا اهنت ناکشزی
 ار نآ تصرف ای دنهد یم ناشن هقالع یکشزیریغ تایرشن هعلاطم هب هدرک لیصحت تاقبط ریاس زا

 مزیتونییه هنیمزرد ناکشزپ شزومآ .تیحالص بحاص كشزپ یاهروزیتونپیه نادقف تلع هب .دنراد
 مدرم هیبش مرینونپیه دروم رد ناکشزپ روصت زرط و تاعالطا اقیقد نیاربانب .تسا دودحم و مک رایسب

 یارب مه یرتعماج رایسب باتک و هدش همجرت بناجنیا طسوت «...رد مزیتونپیهدوخ تردق» ناونع تحت یباتک .۵

 (مج رتم» .دراد رارق مجرتم رایتخا رد بسانم طیارش رد همجرت



 نيون یملع مزینونپیه ۱۳۲

 ینامرد مزیتونپیه اب یحطس تروص هب ,یشزومآ یاههمانرب قیرط زا ای ناکشزپ .تسا هعماج یداع

 رانیمس تروص هب اهلته رد هک هزورهس تدم هاتوک یاههرود رد ای .هدش انشآ یکشزپمزیتونپیه و

 مزیتونپیه هب لمع و عالطا یارب هک یلاح رد .دنا هدش انشآ راک تامدقم اب .هدش رازگرب اهنآ یارب

 .تسا ههامدنچ یزومآراک و یشزومآ یاههرود هب زاین

 سپ .دننک یم ینامردمزیتونپیه هب مادقا صقان كينكت و دودحم تاعالطا اب هک یناکشزب

 یسیون هخسن و هتشذگ نآ ریخ زا حالطصا هب و هداد صیخشت رسدردرب و ریگ تقو ارراک نیا یندم

 تشب رد ار دوخ یعالطا یب هک نانآ هاگاریغ ناراکمه تاداقتنا كش نودب .دننادیم رت تحار ار

 مزیتونییه هب لمع و شزومآ عورشرد ناکشزپ سرت رد .دننکیم ناهنب ندرک هرخسم

 زم یکشزپ یملع
۱۰۲۲۰۲۲ EOE O ha 

 زا هدافتسا المع روهشم و قفوم ناکشزپ نیاربانب .دوش یم فرصم نیقلت و هسلخ یاقلا یارب

 یاهکینکت رد هک یتفرشیب اب .دنهد یم صیخشت رابنایز یگ دنز لئاسم و یدام ظاعل زا ار مزیتونپیه

 هقیرط زا ؛یلومعم تیزیو كي اب كشزپ هک دراد دوجو ناکما نیا .هدش ادیب مزیتونپیهدوخ ینامرد

 زا الماک نیا و دننک (ینامردمزیتونهیه) یپارتونپیه ار نارامیب یتوص یاهراون و یباچ كرادم هئارا

 .تسا یلمع بطم رد راک قیرط

 یاههرود قیرط زا و دننک هعلاطم ار یکشزپ مزیتونپیه یاهباتک هنافرطیب ناکشزپ مامت رگا

 یسیون هخسن زا ار یپارتونبیه یکشزپره املسم .دنیامن یزومآراک هنیمز نیا رد یلمع یشزومآ

 .درک دهاوخ هدافتسا نا زا بسانم دراوم رد و داد دهاوخ صیخشت رتبلاج و رترثوم

 یکشزپناور ناصصختم زا یخرب ؟دنتسه مزیتونپیه دربراک هب زاجم ناکشزپ اهنت ایآ -۰

 دندقتعم ناکشزب زا یرتشیب هدع راد ار مزیتونپیه دربراک تیحالص اهنآ اهنت هک دندقتعم

 مری ونپیه زا دناوتیم دوخ نچ هتشر رد صصختم ره و تسا ینامرد شور كي مر ونییه

 طسوت دیاب یکشزپ یاهراک ًاملسم هک دندقتعم كشزپ ریغ ناسانش ناور زا یا هدع .ننک هدافتسا

 نآ تقیقح .دریگ ماجنا كشزپ رظنریز ای و كشزپ طسوت دیاب ینامردمزیتونهیه یلو دوش ماجنا كشزپ

 .تراجت .شزرو .تایهلا تیبرت و میلعت ,یسانش ناور رد یدایز لامعتسا دراوم مزیتونهیه هک تسا

 اب هزرابم ,سفن هب دامتعا بسک یارب) یکشزپریغ یاهنامرد رد رتمهم همه زا و ینوناق یکشزب

 تفرشیپ تاناکما زا یرایسب و یعامتجا یاهتراهم بسک ءاهسرت اب هزرابم ,ردخم داوم كرت ,یقاج

 .دراد (یصخش

 عون نیرتهداس نامرد هب رداق مه ناهج كشزبریغ یاهروزیتونپیه نیرتهب كش نودب

 و تسا تبقارم هب زاین نآ زا سپ و صیخشت هب زاین ,نامرد زا لبق اریز .دوب دنهاوخن اهیرامیب

 و دوش هدافتسا مزیتونپیه زا ,كاشزپ ره یصصخت هتشر رد اهنت هک تسا نیا یکشزپ رد شور نیرتهب

 زا دنناوت یم دارفا هنوگ نیا یلو .تسا یکشزپ لئاسم ریاس رد هدش لوبق تنس و شور هیبش نیا



 ۳ تالاوس مشش شخب

 .دننک هدافتسا دوخ ییاناوت دح رد یکشزپریغ یاههتشر رد مزیتونپیه

 و صخشم ینویسیمک ای هیداحتا طسوت دیاب یکشزپ هتشرره رد مزیتونپیه دربراک هوحن
 .دننک هدافتسا یا هدش درادناتسا یاهکینکت و اهشور زا ناکشزب همه ات دوش تخاونکی

 و لغشره ؟دنوش دنمهرهب مزیتونپیه زا دنناوتیم یرگید یلغش یاههورگ هچ -۱
 یرشب ینهذ یاهییاناوت ای دراد شقن نآ رد یراتفر یاهیراکتسد اي «هزیگنا» یوحن هب هک یا هفرح

 زا رتشیب تیقفوم یارب دناوت یم .دراد شقن اهنآ رد یریگ میمصت ای داجیا ,شزومآ یاههنیمز رد

 و تراجت رد مه ,هلأسم یناسنا یاههبنج یوررب رتشیب دیکات و هجوت یارب .دنک هدافتسا رش

 لوصا زا هدافتسا  دراد زاین اهناسنا نیب طباور هب اهنآ رد تیقفوم هک ییاههتشر رد - مولع رد مه
 رد .هریغ و هرواشم .شزومآ ,یگدنشورف :زا دنترابع اهتمسق نیا .دشاب رمنرمثم دناوت یم مزیتونپیه

 زونه هک ییاجنآ زا .تسا زیمآ تیقفوم رایسب یاهفرح ظاحل زا مزیتونپیه دربراک اههتشر نیا
 حیحصن یارب یتاقیقحت یاههژورب ا .تسین تسدرد اههنیمز نیا رد یعیسو تایبرجت

 دنا شیدا رایت ناو ف ی ناهار تا ا و ت افا ا

 مزیتونپیه زا دناوت یم ,دنک یم ادیپ طابترا یناسنا ینهذ تیلاعف اب یوحن هب هک یراک عونره
 ینهد یاهورین زا رتهب هدافتسا یارب كدوک ای درم .نز زا معا ناسناره رتمهم همه زا .دربب هدافتسا

 لوصا زا یهاگآ زا یتاجرد هب زاین ...و شیوخ یاهفعض حیحصت .دوخ یاهیژرنا تیاده .دوخ
 .دراد مزینونپیه

 رایسب ملع یسانش ناور ؟دننک هدافتسا مزیتونپیه زا دنناوت یم ناسانشناور هنوگچ-۲

 یعیبط تالاح یسانش ناور دننام .دراد دوجو یددعتم یاه هتشر نآ رد .تسا یا هدیجيب و هدرتسگ

 یسانشناور .شوه یسانشناور .تیصخش یسانشناور .یضرم تالاح یسانشناور و

 نارود یسانشناور ,ناکدوک یسانش ناور «یتعنص یسانشناور ,ینیلاب یسانش ناور ,یشزومآ

 یاهتمسق اههتشر نیا همه رد ....و تاناویح یسانشناور یتح «غلاب دارفا یسانشناور ع ولب

 ...و راتفر ,هزیگنا هب طوب رم لئاسم یاهتست روطنیمه .دراد دوجو یبرجت و یلمع «یروئت

 نآ یاهیگژیو هب هجوت اب هک تسا ییاهبنارگ رایسب هلیسو مزیتونپیه یبرجت یسانشناوررد
 زا ناوتیم یسانشناور یملع تایبرجت زا یرایسب رد .تسا ریظن یب و درف هب رصحنم الماک

 نامرد یارب زین و صیخشت یارب یواکناور یارب ناوتیم مزیتونپیه زا .درک هدافتسا مزیتونپیه

 انمض .تفرگ هرهب زین یقاچ و اهدایتعا رياس ,تایناخد فرصم اب هزرابم یارب نآ زا و درک هدافتسا

 .دشاب هتشاد اهیرامیب زا یرایسب زا یریگشیپ رد یمهم رایسب شقن دناوتیم مزیتونپیه

 - كيرحت یراتفر یاه هنیمز رد یسانش ناور بتاکم و اهیروتت زا یرایسب اب مزیتونپیه لوصا

 نابحاص زا رتشیب ناسانشناور هک ميروايب دایب دیاب .دراد قباطت ...و هیزجت.تفایرد .خساپ

 .دناهتشاد ششوک مزیتونپیه هب تیبذاح داحیا و NG رد رگید تالیصحت

 یکشزبناور رد مزیتونپیه نیاربانب ؟دنوش یمن مزیتونهیه اههناوید هک دراد تقیقح ۳



 نيون یملع مزیتونپیه ۳

 یاوق رد هدشادیپ تالالتخا هرابرد هک تسا یکشزپ زا یاهتشر یکشزیناور ؟درادن یدربراک

 یلو دننک یم یگدنز هنادازآ هعماج رد نارامیب ع ون نیا زا یرایسب .دنک یم ثحب یفطاع و ینهذ

 دارفا نیا دوش یم روصت .دنا هدش روهشم نونجم ای هناوید ناونع هب یرامیب نیا دیدش رایسب لاکشا

 مزیتونپیه هنیمز رد ناکشزپناور زا یضعب ریخا یاهلاس رد .دنشابن ندش مزیتونپیه لباق یگداس هب
 .دنا هدرک ادیب قیفوت یناور نارامیب زا یخرب

 اب دنناوتیم ناکشزپناور و دنتسه ندش مزیتونپیه لباق یناور نارامیب زا یرایسب لاحره هب

 مزیتونپیه زا اموزل مه اهنآ نامرد رد و بسک اهنآ یرامیب تلع ُهنیمز رد یبلاج تاعالطا ,مزیتونییه
 لیدعت یاهشور ناکشزپناور .مزینونپیه یاهکینکت رد یکچوک تارییغت داجیا اب .دننک هدافتسا

 نارامیب ینهذ یاوق رد یقیمع تالالتخا هک یطیارش رد .دنا هدرک ادیب فده نیا یارب ار یا هدش

 رد نیاربانب و هدید همدص نآ زا یئزج ناونع هب مه یریذب نیقلت تمسق هک تسا یعیبط ,هدش ادیب

 یمالک ریغ یاهشور زا مه عفوم نیا رد یتح یلو دی یمنرب یمالک تانیقلت زا یراک طیارش نیا

 .درک هدافتسا مزیتونپیه یاقلا یارب ناوت یم
 ؟دنتسه نامرد لباق مزیتونپیه اب «كيتورون» یبصع تالالتخا زا تمسق مادک ۴

 :یکشزپ كوج كي ساسارب
 ؟!دنزاس یم یهوکشرپ یاهرصق دوخ یارب اضف قامعا رد اهكيتورون

 ؟!دننک یم یگدنز اهرصق نیا رد «اهكيتوكياس» اههناوید

 ؟!دننک یم یروا عمج ار اه رصق نيا دمارد و هیارک ناکشزپناور

 یلیخ دوخ یحور تالاکشا زا یلو دنتسین یناور یرامیب هتفرشیب لاکشا راچد اهكيتورون
 زا یضعب ءاهسرت یخرب ,قباطت تردق مدع :زا دنترابع اهنآ یرامیب مئالع زا یخرب .دنتسه تحاران

 و اهنآ رد اههناشن و مئالع نیا ...و اهنآ نهذ رد لطاب تالایخ و ماهوا دوجو .اهرابجا و اهساوسو

 .دنک یم یتحاران و ینارگن و یسپاواد دیلوت اهنآ نایفارطا

 تبحص دوخ یاهبتحاران هرابرد یفاک تریصب اب یعماج تروص هب دنناوتب نارامیب نیا رگا

 سامت وا اب رتهب رگنامرد كشزپ طیارش نیا رد .تسا دایز مه اهنآ نامرد ناکما طیارش نیا رد .دننک

 یقطنمریغ و قیمع هشير كی یکیتورون لئاسم هک ییاجنا زا .دیازفایموا نامرد تعرسرب و هتفرگ

 اب ندش مزیتونییه قیرط زا تقیقح رد دارفا نیا «نیاربانب .دراد رامیب دارفا هاگادوخان ریمض رد
 اج هب راثآ ناوت یم .ددجم مزیتونپیه كي اب نیاریانب .دنا هدش راچد یرامیب نیا هب ,راگزور ثداوح

 .درک یزاسزاب و یزاسون هاوخلد تروص هب ای درب نیب زا ار هاگآدوخان ریمض رد هدش هتشاذگ

 یفلتخم عاونا سرت ؟درک هجلاعم ار اهسرت زا یخرب مزیتونپیه كمك اب ناوت یم ایآ-۵
 یاهتشد ,هتسب یاهاضف .یکیرات .یدنلب زا یقطنمریغ تروص هب هک دنراد دوجو یدایز دارفا .دراد
 نداد ناشن زا سرت نیا تدش .دننک یم یتحاران ساسحا و دنسرت یم ...و تارشح رام ,زاب

 و تسا یصخشم زیچ زا سرت یهاگ .تسا توافتم كيرتسيه و راو هناوید تاکرح ات یئزج یتحاران



 ۱۵ تالاژس :مشش شخب

 !یگدنز دوخ یتح و یرامیب ,گرم لثم یگدنز یفسلف لئاسم زا یهاگ ,یصخشمان زیچ زا یهاگ

 مزینونپیه تالاح نیا رد .تسا هدنام هدیشوب ای نوفدم هاگ ادوخان ریمض رد سرت داجیا تلع یهاگ

 اد سرت شیادیپ ثعاب فلتخم تلع دنچ دراوم رثکا رد .دنکب كمك یدایز نازیم هب دناوت یم

 .دروآ تسدب مزیتونپیه اب ناوت یم ار هجیتن نیرتهب مه طیارش نیا رد هک

 ای «تیساسحدض ,شور» دور یم راکب سرت اب هزرابم یارب هک ییاههار نیرتهب زا یکی

 مزیتونپیه تلاح ای ندش سک الیر تلاح رد شور نیا رد" .تسا ییادز تیساسح حالطصا هب شور

 وا سرت حالطصا هب ات دنهد یم سامت یتح و دننک یم كيدزن كانسرت لماع هب رود زا اردرف جی ردت هب

 درپرب

 نامرد رد مزیتونپیه ؟درک نامرد ار یناور یاههدقع ناوتیم مزیتونپیه اب ایا ۶

 یاهیگژیو زا یرایسب ,هدرتسگ عوضوم نیا اب هطبار رد یلو تسا زاس هراچ مه یناور یاههدقع

 و رت لکشم قیمع یناور یاههدقع نامرد .دنک یم تلاخد نا فعض اپ تدش هلمج زا هدقع

 اتش رب تک فو

 رورغم و ربکتم دارفا رد رتشیب هک تسا تراقح هدقع .یناور میاش یاههدقع زا یکی

 و یداع یاهتبحص اب دارفا نیا رد .دهد یم باوج یب وخ هب ینأمردمزیتونپیه هب و !دوش یم هدهاشم

 سفن هب نیقلت و مزیتونپیهدوخ زا یرثوم تروص هب و دیسر هجیتن هب ناوت یم یمزیتونهیه تانیقلت

 دنک یم یگدنز وا رد هک یطیارش و نامرد یارب رامیب هزیگنا هلمج زا طیارش زا یرایسب .درک هدافتسا

 و تعرس هب دنناوت یم مزیتونپیه رانک رد یناور یاهکینکت زا یضعب .تسا رثوم نامرد تعرس رد

 .هریغ و دوخ لرتنک یاهشور رامیب هب نداد سفن هب دامتعا :دننام .دنیازفیب نامرد قمع

 و تایناخد لامعتسا .مسیلکلا .یقاچ نامرد رد مزیتونپیه زا ناوتیم ایآ -۷

 تورو ارثکا هک هتفرگ ماجنا اههنیمز نیا رد یدایز تایبرجت ؟درک هدافتسا رگید یاهدایتعا

 یزیرهمانرب و یدج دریراک هک دهد یم ناشن ینونک دهاوش یلو دندوب هدشن یزیرهمانرب حیحص

 .تسا هارمه یناشخرد تارثا اب .هدش

 و دراد یدایز یاهتوافت رگیدکی اب فلتخم دارفا رد تایناخد فرصم و مسیلکلا .یقاج تلع

 هژیو ینامرد همانرب وا دوخ هب صوصخم و هناگادج تروص هب درفره یارب دیاب روظنم نیا یارب

 همانرب یهورگ یارب رگا .تسین حیحص ییاهنت هب مئالع ندرب نیب زا و ینامردهورگ و درک یحارط
 هتفر مه یور و دوش هجوت دارفا یدارفنا لئاسم هب رتکجوک یاههورگ رد دیاب .دوش یم هداد لیکشت

 .«یرامیب مئالع» هن دوش نامرد دیاب «درف»

6. Desensitization 

 مجرتم طسوت هک «اهیناوتان و اهیرامیب نامرد رد مزیتونهیهدوخ تردق درب راک» باتک رد حو رشم تروص هب شور نیا
 «مج رتم) .تسا هدش هداد حرش «هدش همج رت باتک نیا
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 میرسه

 "دور یمن راک هب یعیسو تروص هب ارچ .تسا رثوم اههنیمز نیا رد مزیتونهیه رگا -۸

ادقف مهم للع زا یکی . .دراد دوجو اههنیمز نیا رد مزیتونپیه عیسو درب راک مدع یارب یددعتم لیالد
 ن

ع طلغ یاهتشادرب رتدب نآ زا و یهاگآ مدع رگید تلع .تسا هدومزاراک و هاگآ یاهرو زیتونپیه
 هما

 فرح ات ددرگ یم وراد لابند رتشیب نامرد یارب هک تسا هعماج گنهرف رگید هلأسم .تسا مدرم

 وراد زا هدافتسا اب زجب دنا هدش داجیا ییایمیش داوم رثارب هک یلماوع دننک یمن لایخ مدرم .یلاخ

 یاهوراد هریغ و دایتعا د كرت «یقاج هنیمز رد هک ییوراد یاهتکرش یب رغ یاهروشک رد .دنوش نامرد

 هزرابم ینامرد مزیتونبیه یاههمانرب اب میقتسمریغ یاهتروص هب .دنهدیم هئارا ار یفرصمرب و نارگ

 .دننک یم
 دوجو هطبار نیا رد یرطخ .دورب نیب زا یرامیب كي تمالع مزیتونپیه اب رگا -۹

رد یناهنپ تلع كي .كيتورون یرامیبره یارب هک تشاد دوجو یروئت نیا زارد نایلاس یارب ؟درادن
 

 گا , .دریگ یم همشچرس یتلع ای زاین كي زا یتمالعره نیاربانب .دراد دوجو هاگآدوخان ریمض

 تا تروا ا دوق اا | تمالع یرامیب تلع ای زاین هب هجوت نودب

 مینک هجلاعم ار یروخرب رگا نیاربانب .دشاب رت تخس مه یلوا زا هک ددرگ رهاظ رگید یرامیب كب

 یور لکلا فرصم هب رامیب دوش نامرد تمالع نیا رگا و دزادرپیم یراوخ نخات هب رامیب

 ...دروآ یم

 ناکشزپ مامت «یکشزب یاههتشر مامت رد هک یلاح رد و هدشن تباث هجو چیه هب الاب یروثت

 نامرد ارچ تسین مولعم , .دننک یم هزرابم هدننک تحاران مئالع اب وراد زی وجت اب نارامیب یتحار یارب

 !تسا زیگنارب لاوس ینامردمزیتونهیه یارب یلو تسا لوبق دروم ییایمیش یاهوراد اب یتمالع

 ینارامیب رد كانرطخ یمسج یاهیرامیب دوجو مدع زا هک تسا نآ رت هتسیاش هار لاحره هب

 مزیتونپیه هکنیارب تسا یررکم دیکات نیا و میشاب نئمطم .مینک هزرابم اهنآ درد اب میهاوخ یم هک

 .دوش هتفرگ راک هب شدوخ یصصخت هتشر رد و كشزب طسوت دیاب

 نارامیب یناور تالکشم .مزیتونپیه كمك هب و تریصب اب هک تسین رتهب ایآ ۰

 هک دنوشیم نامرد رتهب یطیارش رد نارامیب یناور تالکشمو لئاسم زا یخرب ؟دوش نامرد

 لکشم اي هلأسم ندش نشور اب دراوم یخرب رد لز .دشاب هدش نشور یبوخ هب اهنا یاههشیر

 .دشاب مزال رامیب عضو رد یرتشیب تریصب بسک هک یعقوم . .دوش یمن ادیب وا عضو رد یدویهب ,رامیب

 ریمض هب یسرتسدااریز ,دنتسه طابترا لپاق مزیتونپیه هلأسم اب ارثکا هک دنراد دوجو یددعتم یاههار

 .تسا رترودقم قیرط نیا زا هاگادوخان

 دنمهرهب مزیتونهیه زا دنناوتیم .دننک یم راک هرواشم روما رد هک یناسک ایآ -۱

 نیاربانب .دراد مهم یشقن .تارواشم نایرج رد ندوب سکالیر و هطبار نسح هک ییاجنا زا ؟دنوش

 و قالخ دیاقع و اهتیحص دازآ نایرج تاسلج نیا رد و دشاب رثوم دناوت یم یژولونپیه زا یهاگآ

 و تسا راکفا لدابت و لددرد یعون هب زاین اهنت یهاگ اههرواشم رد .تسا زاسراک رایسب هدنزاس
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 توافتم هلأسم ,نآ فلتخم یاههبنج رد نیاربانب .هدننک هعجارم بیغرت و قیوشت هب زاین یهاگ
 .دوب دهاوخ

 قلطم طلست تحت هژوس .مزیتونپیه تلاح رد هک تشاد هجوت دياب تقیقح نیا هب لاحره هب
 توافتم وا یاهوزرآ و راکفا قامعا اب هک دوش نیقلت وا هب یراکفا و دیاقع رگا و تسین روزیتونهیه

 .دوش یمن هتفریذپ .دشاب
 ماجنا ,رواشم درف هب دامتعا رب هرواشم ساسا ؟تسا هرّواشم یعون مزیتونپیه ایا ۲

 اپ هرواشم نایرج رد .تسا راوتسا هجیتن ای لح هار كی ندرک ادیب یارب ششوک و هناقداص تارک ادم

 هزوس رد «یسأیق قطنم» دوجو هب هجوت اب و دنزادرپیم ییوج هراچ هب رفنود .لالدتسا و ثحب

 مزیئونپیه زا هرواشم هارد یداع طیارش رد نیاربانب .تسین هداما طیارش نیا .یمزینونبیه

 .دوش یمن هدافتسا

 رد مزیتونهیه هک یتروص نامه هب ؟تسا هنوگچ شزومآ رد مزیتونپیه دربراک ۳۲
 رثوم دناوت یم مه شرورپ و شزومآ رد ,تسا زاسراک یسانش ناور رد یملع و یرظن یاههنیمز

 یشزومآ ظاحل زا .دوشیم ادیپ هژوس كرد و هظفاح رد مزیتونپیه نایرج رد هک ییاهتیلباق .دشاب

 .تسا زاتمم یا هنیمز و تیعقوم
 زا یخرب ندرک شومارف یارب ام رصع رد و نامز هب رتشیب نداد تیمها یارب مزیتونپیه

 .دریگب رارق یصصخت قوف تانا درو دنا ها یورو ها طرف و تا هدش هنهک تاعالطا

 عفر .رت قیمع و رتهب یریگارف رد نازومآشناد قیوشت یارب مزینونییه زا دنناوت یم ناراگزومآ

 یشزومآ داوم نیقلت و قیرزت دراوم یخرب رد و رتشیب و رتعیرس یریگارف .اهنا ینهذد یاهدس

 .دننک هدافتسا

 هشيمه ؟درک هدافتسا سالک رد مزیتونپیه زا ناوتیم یلمع تروص هب ایآ ۴

 یا هدیدب نامه نیا .«دننک عمج ار دوخ ساوح الماک ات» دنا هتساوخ یم نازوما شنادزا ناراگزومآ

 و ندش سکالیر دیاب نیاربانب .دوش یم لصاح ندش سکالیر و مزیتونپیه نایرج رد هک تسا

 نایرج هب «هروش لد و بارطضا هنوگره .داد دای زومآ شناد هب یریگارف نایرج رد ار ندوب سکالیر

 شناد زا هدافتسا اب بوخ داتسا ای ملعم كی نیاربانب .دنز یم یدایز تامدص زومآ شناد یریگارف

 مان اب مزیتونپیه زا :تتشان مکاح سالک رب «بوک رس هن» یعقاو شمارآ دنک یعس دیاب .یمزیتونپیه

 یلو .درک هدافتسا هاگشیامزآ ای سالک رد رتهب یریگارف تهج ناوت یم رگید یماسا ای مزیتونپیه
 یزیگنارب لاجنج تروص هب ارثکا تسردان تاعالطا نتشاد اي یهاگآ مدع تلع هب نیدلاو و هعماج
 .دننک یم تفلاخم شور نیا اب

 زا یمزیتونپیه هدش یزیرهمانرب و كيتاموتا یاهشور زا اهسالک رد ناوتیم ايآ -۵

 و نویزیولت ,وئدیو .توص طبض قیرط زا مزیتونبیه و شزومآ ؟درک هدافتسا یتوص راون قیرط

 رد اهنآ زا ناوت یم یضتقم و مزال طیارش رد و دنا هدش ناحتما و رودقم الماک یرتویپماک لیاسو
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 سو سووسو
 گگگ

 راون .دنک مزیتونپیه ار هژوس دناوت یم روزیتونپیه هک یتروص نامه هب .درک هدافتسا كچوک یاههورگ
 ظاحل زا دنچره .دهد ماجنا ار راک نیا دناوت یم مه وا یاهتبحص یتوص

 رد یرایسب تاناکما یملع

 اب صوصخب ون یاهشور زا هدافتسا رد هعماج كش و تداع هب هجوت اب یلو .دراد دوجو هنیمز نیا

 یاهدیما زا شزومآ رد مزیتونهیه زا عیسو و یلمع هدافتسا .مزیتونپیه زا هعماج یخیرات روصت


